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Aan het bestuur van
Stichting de Betovering

Rijswijk, 11 februari 2020

Briefnummer: 20200092/1117/rj 

Geacht bestuur, 

Opdracht 

Wij hebben de opdracht gekregen de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting de
Betovering te 's-Gravenhage te controleren.

Onze controleverklaring is opgenomen in de overige gegevens.

Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 25 mei 2000 is Stichting de Betovering per genoemde datum opgericht. De
statuten zijn op 25 februari 2015 geactualiseerd.

Activiteiten

Stichting de Betovering laat zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd actief en receptief genieten van
kwalitatief hoogwaardig werk van professionele kunstenaars en laat hen de kracht van de
verbeelding ervaren. Stichting de Betovering wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van een zo
breed mogelijk samengestelde groep kinderen.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn opgenomen conform de jaarrekening van voorgaand boekjaar. 
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Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2019 31-12-2018
€ % € %

Activa

Vorderingen 77.822 63,8 67.202 79,8
Liquide middelen 44.234 36,2 16.990 20,2

122.056 100,0 84.192 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 72.745 59,6 58.642 69,7
Kortlopende schulden 49.311 40,4 25.550 30,3

122.056 100,0 84.192 100,0
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Meerjarenoverzicht

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015
€ € € € €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen 77.822 67.202 48.684 61.452 52.888
Liquide middelen 44.234 16.990 41.368 6.577 36.774

Totaal activa 122.056 84.192 90.052 68.029 89.662

Passiva

Stichtingsvermogen 72.745 58.642 67.528 49.675 44.103
Kortlopende schulden 49.311 25.550 22.524 18.354 45.559

Totaal passiva 122.056 84.192 90.052 68.029 89.662

2019 2018 2017 2016 2015
€ € € € €

Baten 491.016 540.932 446.857 444.663 438.803
Totaal van netto resultaat 14.103 -8.886 17.853 5.572 16.236
Stichtingsvermogen 72.745 58.642 67.528 49.675 44.103

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij altijd en graag bereid.

Hoogachtend,

Lucro accountancy B.V.

E.M.L. Looije MSc RA
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Bestuursverslag

Ons internationale kunstfestival voor de jeugd De Betovering, gehouden tijdens de herfstvakantie van
18 t/m 26 oktober 2019, was ook in 2019 met bijna 25.000 bezoekers in 54 locaties, een groot succes.
Ons publiek waardeerde het festival als geheel met een cijfer 8,6! Met 553 programmaonderdelen,
zowel voorstellingen als workshops, had Den Haag weer de leukste herfstvakantie van Nederland. 

Ook financieel hebben we het jaar 2019 goed afgesloten. Het voordelig resultaat van € 14.103 is
toegevoegd aan het eigen vermogen dat per 31 december 2019 € 72.745 bedraagt. Dit eigen vermogen
is bedoeld als buffer voor tegenvallende resultaten. Bij de jaarrekening is een controleverklaring van de
accountant opgenomen.

Bestuur en directie volgen de Governance Code Cultuur. In een aparte bijlage in het jaarverslag is
toegelicht op welke wijze de code wordt nageleefd.

In 2019 zijn vier bestuursvergaderingen gehouden waarvan er twee geheel werden besteed aan de
voorbereiding en de vaststelling van het beleidsplan voor de periode 2021-2024. Dit plan is op 1
december jl. ingediend bij de Gemeente Den Haag ter verkrijging van een structurele subsidie voor die
periode. Hierover wordt later dit jaar beslist. 

Na de aanstelling van drie nieuwe bestuursleden in 2018 hebben in 2019 geen wijzigingen in het bestuur
plaatsgevonden. De samenstelling van het bestuur is divers en voldoet daarmede aan de Code
Diversiteit & Inclusie. 

Het bestuur heeft in 2019 onder meer de volgende onderwerpen besproken: 
- Jaarverslag, jaarrekening en accountantsrapportage over 2018;
- Projectplan en begroting festival 2019;
- Nieuwe en jonge initiatieven zoals de Culturele Spelen, het plan Andere Helden en de prikkelarme
relax-performances;
- Beleidsplan 2021-2024/ aanvraag meerjarensubsidie bij de Gemeente Den Haag;
- Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code;
- Risicoanalyse en SWOT;
- Huisvesting;
- Nevenfuncties;
- Arbeidsrelatie medewerkers;
- Functionering directie;
- Zelfevaluatie bestuur.

Het bestuur bedankt de directeur, de medewerkers en de vele vrijwilligers voor hun grote inzet
gedurende het jaar en tijdens het festival. Ook danken wij onze vele partners die het festival mogelijk
maken: de gemeente, diverse fondsen, de locaties, de bedrijven en overige geldgevers die opnieuw een
succesvol festival mogelijk hebben gemaakt. 
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Het jaar 2020 is het laatste jaar van de beleidsperiode 2017-2020. Op 16 oktober start het 21e Festival
De Betovering. Dan kennen wij ook de reactie van de Gemeente op ons beleidsplan voor 2021-2024. Het
bestuur vertrouwt op een mooi vervolg van de tot nu toe succesvolle activiteiten van de stichting. 

Den Haag, 11 februari 2020

Het bestuur
Anja Overhoff, voorzitter
Jan Helderman, penningmeester
Maurice Haak, vice-voorzitter
Fouzia Outmany, lid
Michiel Hendrix, lid
Shervin Nekuee, lid
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Verslag van de directie

Festival De Betovering – Internationaal kunstfestival voor de jeugd – editie 2019

Allereerst wil ik eenieder die heeft meegewerkt aan het realiseren van De Betovering hartelijk danken
voor zijn en/of haar bijdrage, in welke vorm dan ook: het publiek, de vrijwilligers, ons team en ons
bestuur, de medewerkers van de theaters, musea en andere locaties, de gezelschappen, de
workshopdocenten en de vele co-financiers zoals de Gemeente Den Haag, het VSB Fonds, Fonds 21, het
Fonds Podiumkunsten, Fonds 1818, de ondernemersverenigingen en DAK kindercentra.

De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) dat zich afspeelt in
Den Haag op bijna alle podia, in de musea, bibliotheken en sinds een paar jaar ook in het breder publiek
domein, bijvoorbeeld in winkelgebieden en bij sociaal-maatschappelijke organisaties. De nadruk ligt op
de podiumkunsten. Dit negendaags publieksfestival vindt plaats tijdens de herfstvakantie. De doelgroep
van het festival is breed samengesteld en omvat kinderen (en hun (groot)ouders) uit alle delen van de
stad en regio, uit alle lagen van de divers samengestelde bevolking. De Betovering wil zoveel mogelijk
kinderen in hun vrije tijd actief en receptief laten genieten van kwalitatief hoogwaardig werk van (deels
internationale) professionele kunstenaars, en hen de kracht van de verbeelding laten ervaren. Ze wil
hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen. Het
festival maakt zich er sterk voor dat álle kinderen mee kunnen doen, ook kinderen voor wie bewegen,
stilzitten, horen, zien, kaartjes kunnen betalen, de Nederlandse taal verstaan of prikkels verwerken niet
vanzelfsprekend is. De Betovering staat aan het roer van een uniek samenwerkingsverband dat ruim 70
Haagse culturele organisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven verbindt. 

Kunst draagt bij aan de ontwikkeling van het gevoel voor esthetiek, persoonlijkheid, visie op de
maatschappij en aan talenten. In de leeftijd tussen 2 en 9 jaar moet een stevige basis worden gelegd
voor latere cultuurparticipatie. Oudere kinderen bepalen steeds meer hun eigen agenda en zijn, na een
introductie in hun jongste jaren, in staat om gemotiveerd zélf te kiezen voor kunstdeelname in hun vrije
tijd. Interesse voor cultuur moet vaak worden aangewakkerd. Daarom is cultuureducatie een groot
goed. Dit sluit aan op de visie van de gemeente Den Haag die daar veel in investeert. Met kunsteducatie
maken veel kinderen, begeleid via school, kennis met de rijkdom van allerlei vormen van cultuur.
Cultuurdeelname buiten schooltijd is een essentiële aanvulling op deze cultuureducatie. Van huis uit de
ervaring opdoen om naar het theater te gaan en leren dat cultuurdeelname en reflectie hierop een vorm
van vrijetijdsbesteding is, waarvoor en waarbinnen je individueel kunt kiezen, is van grote waarde. Dit
heeft alles te maken met gewoontevorming, cultuur, identiteitsontwikkeling en zelfbewustzijn. Het
merendeel van de Haagse kinderen komt buiten schooltijd niet vanzelf in aanraking met kunst. De
Betovering heeft een belangrijke rol in het slaan van die brug. We willen de kunsten een plaats geven in
het persoonlijke en sociale leven van zoveel mogelijk kinderen. Voor álle kinderen. In een stad met
kinderen afkomstig uit meer dan honderd landen hebben de kunsten de kracht om drempels te
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slechten. Ze bieden een uitgelezen mogelijkheid voor een bijzondere gemeenschappelijke ervaring. Het
beste culturele jeugdaanbod van het moment is te vinden in een trots en samenwerkend Den Haag.
Negen dagen lang de leukste herfstvakantie voor álle kinderen. Dat is De Betovering.

Van vrijdag 18 t/m zaterdag 26 oktober 2019 ademde elke hoek van Den Haag De Betovering. Voor het
twintigste jaar stond de herfstvakantie volledig in het teken van kunst voor kinderen. Met 553
voorstellingen en workshops op 54 Haagse locaties, 20 verschillende buitenlandse voorstellingen (met
71 speelbeurten) en 24.785 bezoekers voor de binnenprogrammering, waarvan 6% aangaf nooit buiten
De Betovering met hun kinderen in een theater of museum te komen, zinderde de stad van toneel, dans,
muziek, beeldende kunst, film, workshops en veel meer. 

Naast de binnenprogrammering  was er een groot aantal bezoekers aan het straattheater. Het
straattheater bestond dit jaar uit 25 acts, verspreid over 6 dagen, waarvan het merendeel in de
binnenstad en een kleiner deel in de wijken. 

De 553 programmaonderdelen bestonden uit 279 voorstellingen, 247 workshops en 27 overige
activiteiten. De 27 overige activiteiten zijn als volgt geteld: 1x de All Aliens (welcome) afterparty, 1x de
Kick-off van de Zapp Kinderjury; 1x Nansi In Space, 2 dagen de installatie De Takkeknikkerbaan en 22 x
festivalcentra met een doorlopende programma in Theater aan het Spui (8 dagen), in Theater Dakota (5
dagen), Korzo Theater (5 dagen) in De Nieuwe Regentes (3 dagen) en in Muzee Scheveningen (1 dag).
Aan alle prestatievoorwaarden van de gemeentelijke subsidie is voldaan.

Het is weer gelukt om tot een kwalitatief stevig en uitgebalanceerd programma te komen en met een
breder uitgezet buitenprogramma. Het publiek was tevreden en beoordeelde de losse
programmaonderdelen gemiddeld met het rapportcijfer 8,5, de festivalcentra met het rapportcijfer 8,5
en het festival in zijn geheel met het rapportcijfer 8,6.

Het festivalprogramma 

De kernprogrammering bestaat uit voorstellingen en workshops. Bij de voorstellingen kiezen we voor
(deels internationale) bestaande, kwalitatief sterke producties van professionele theater- en
dansgezelschappen voor de jeugd. Sinds 2018 programmeren we hierbinnen ook 3 relax-performances.
Daarnaast presenteert het festival een uitgebreid workshopprogramma. De workshops, vaak op maat
voor het festival gemaakt en altijd gegeven door professionele vakdocenten en kunstenaars, zijn
meestal inhoudelijk gekoppeld aan voorstellingen of begeleid museumbezoek- of bezoek aan een
tentoonstellingsruimte. Deze zorgen voor verdieping en soms reflectie. De randprogrammering bestaat
uit festivalcentra, een slotfeest, buitenprogrammering en vanaf 2018 het nieuwe onderdeel de Culturele
Spelen

Kernprogramma
Van de 20 verschillende voorstellingen (70 uitvoeringen) uit het buitenland beleefden er 8 hun officiële
Nederlandse première: Tiny Echoes (de openingsvoorstelling) van Make Mend and Do (UK), Cache
Cache van La Guimbarde (BE) en Concert Magiq van Esmé Bos & Bart Voets (BE) in de Schouwburg, Trip
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Tout Petit van Audrey Dero (BE) op de Grote markt, Joy van Joshua Monten (CH) in het
Zuiderstrandtheater, Parallel Worlds van Malego Widza (PL) in het Laaktheater, Sira & de MicMac studio
van Zebarbar & Villanella (BE) in Theater Dakota, en Veel te veel te veel van de Kopergietery (BE) in
Theater aan het Spui. Ook leuk om te benoemen is dat Släpstick van het gezelschap Släpstick (voormalig
de Wereldband) voor de allereerste keer en met succes (in een volledig uitverkochte schouwburg) voor
de jeugd vanaf 6 jaar speelde. Van de internationale producties werden Boks (BE), Manoviva (IT) en O
Temps D’O (FR) het beste beoordeeld met gemiddelde schoolcijfers liggend tussen de 8,7 en de 9,2. Van
de Nederlandse producties kregen Ssst! van ROSE stories & Studio Figur, De Gruffalo van Meneer
Monster en Daan Draait de hoogste cijfers, ook gemiddeld tussen de 8,7 en 9,2.

Primeur voor De Betovering én voor Nederland zijn de relax-performances waarnaar we in 2017
onderzoek deden en die we sinds 2018 structureel gingen opnemen in ons programma. Dit zijn reguliere
voorstellingen die aangepast worden voor kinderen die niet goed tegen veel prikkels kunnen.
Lichteffecten, stroboscooplicht, geluiden of knallen worden verzacht of eruit gehaald. Ook wordt het
zaallicht een beetje aangelaten, zodat het niet helemaal donker is. En als een kind om een bepaalde
reden tijdens de voorstelling de zaal uit moet of wil, dan is dat geen probleem. We hebben ons hierbij
laten inspireren en adviseren door festivalcollega’s uit het buitenland met ervaring hierin, en door
experts in neurodiversiteit in Nederland. Met deze relax-performances maken we een deel van het
festival beter toegankelijk voor neurodivers publiek zoals kinderen met bepaalde vormen van
hersenbeschadiging of kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, of een aandoening in het
ad(h)d-, of het hoog sensitieve spectrum. Deze programmering wordt omkaderd met prikkelarme zones
in de foyers voor kinderen die zich moeten kunnen terugtrekken. En fotoboekjes over de routing in de
theaters, bestemd voor de kinderen voor wie voorspelbaarheid belangrijk is. Dit alles leidde zichtbaar
tot nieuw festivalpubliek. Het is fantastisch om terug te horen dat deze vorm van programmeren
overgenomen is door enkele podia buiten De Betovering. We zijn er trots op dat ons initiatief een spin-
off binnen de sector teweegbrengt. In 2019 programmeerden we 1 uitvoering van de voorstellingen
Manoviva (IT) en Normalmente o viceversa (ES) in Theater aan het Spui en Kijk, ik zoek (NL) in Theater
Dakota als relax-performance. 

Voor de workshops konden de kinderen in veel verschillende locaties terecht zoals o.a. in Museum
Beelden aan Zee, het New Dance Center, Kunstmuseum Den Haag, Haags Historisch Museum, Pathé aan
het Spui, de Muziekacademie, Haags Hip Hop Centrum en Boekhandel De Vries Van Stockum. Museum
Bredius, De Klooiklup en het Museon sloten zich in 2019 als nieuwe partners binnen het
workshopaanbod aan. Er kwamen verscheidene disciplines kwam aan bod; van stage fighting tot Afro
dance, van het mummificeren van je lievelings-barbie tot het ontwerpen van een prototype Space-
sneaker, van het bespelen van de Cajon Drum tot de Ukelele en van decorontwerp tot musicaltheater. In
2019 continueerden we de samenwerking met de Z@pp Theaterprijs, waardoor de overdracht van de
kinderjury wederom plaatsvond tijdens De Betovering in de feestelijke setting van de première van
Gebroeders Leeuwenhart in Theater aan het Spui.

Randprogramma 
In de festivalcentra van De Betovering is geen sky the limit en kan via een doorlopend programma naar
hartenlust worden gebouwd, verzonnen en gemaakt. In 2019 kende het festival één groot
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festivalcentrum in Theater aan het Spui, en vier kleinere- de zogeheten satellietcentra in Theater
Dakota, Muzee Scheveningen, De Nieuwe Regentes en deze editie voor het eerst ook in het Korzo
theater. De kinderen gingen aan de slag rond het jaarthema en creëerden samen een nieuwe wereld in
het heelal compleet met ruimtewezens, raketten en een heleboel sterrenstof. 
We sloten het festival in stijl af met een heuse All-aliens (welcome)-afterparty waar de kinderen een
metamorfose ondergingen in de CirQuematiQue Super3000- Kinderverandermachine om vervolgens
met passende partylooks een buitenaardse drumworkshop te volgen onder leiding van Haagse drummer
Koen Herfst. De voetjes gingen massaal van de vloer in de Space disco samen met de Hip-hoppende
oma’s van de Granny HipHopcrew.

We kijken terug op een straattheater programma van 4 dagen met gemiddeld 6 acts per dag in het
centrum op de Grote Markt, de Grote Marktstraat, de Spuistraat, de Venestraat, de Vlamingstraat, de
Wagenstraat, de Passage, het Spuimarktcomplex en het Spuiplein. Het winkelend publiek werd dit jaar
o.a. verrast door de mysterieuze SPA-CI-MEN die met een groep van vijf robots op aarde was geland om
het menselijk leven te verkennen. Ook een andere vreemde verschijning, White Stranger, dook op in het
straatbeeld. Dit wezen was ook nieuwsgierig naar het leven op aarde en zocht voorzichtig contact met
het publiek. Dat vormde een mooi contrast met de andere walking acts. De brutale auto’s Scubabianchi
en Ami 6 zetten de Haagse binnenstad op hun kop. Scubabianchi, een oldtimer omgetoverd tot rijdend
aquarium gevuld met goudvissen, bracht samen met zijn compagnon, de vliegende Ami 6, het publiek in
verwarring en beweging. Maar ook Jochen de Olifant, een oude bekende van de Betovering toerde rond
door het centrum en maakte graag een praatje met het publiek. Deze gekke olifant stal een aantal jaar
geleden al ons hart, en ook dit jaar bracht hij het publiek weer in verroering. Naast walking-acts waren
er deze editie ook installaties die veel bekijks trokken. Bij de Koning van de Speeltuin op de Grote
Marktstraat waren alledaagse meubels omgetoverd tot grote speeltoestellen. Bedenk wat thuis nooit
mag; springen en dansen op stoelen en banken. Nu was het juist de bedoeling om zoveel mogelijk
beweging te creëren. Heel anders dan bij Mechatropolis, een bijzondere, mechanische knikkerbaan van
hout waarbij spelen, visueel ontdekken, praktisch puzzelen en controle centraal stonden. Op het
Spuipleintje moest je weer juist weer alle controle loslaten bij het Bumper Ballet. Deze installatie lijkt in
eerste instantie op een gewone botsautobaan maar blijkt later voor zijn eigen choreografie te kiezen. De
botsauto’s hadden een eigen wil en lieten zicht niet meer zomaar besturen. Op de Grote Markt kon het
publiek er even tussenuit bij Trip Tout Petit. Deze installatie fungeerde als een boekingskantoor voor
kleine intieme dag-droom-reisjes. De vriendelijke hostesses namen je mee naar een door jou
zelfgekozen bestemming. Via inventief objecttheater kon het publiek op een bijzondere mini
ontdekkingsreis. 

De Culturele Spelen, vormen de culturele tegenhanger van de sportieve Koningsspelen in april. Met de
Culturele Spelen wil De Betovering kinderen tijdens schooltijd laten ervaren wat er buiten de
schoolmuren mogelijk is aan culturele activiteiten en hen te helpen bij het zélf kiezen uit dat aanbod. De
Spelen vinden plaats vlak voor de herfstvakantie. Scholen worden door De Betovering geholpen met de
invulling van de spelen. In 2018 en 2019 vonden de pilotedities van de Culturele Spelen plaats op een
aantal Haagse basisscholen. Een van de onderdelen was het door CultuurSchakel hiervoor ontwikkelde
lesprogramma Op zoek naar de Betovering, waarmee kinderen zich, binnen hun kunsteducatie-lessen op
school, voorbereiden op hun week Betovering. In 2019 was het thema van de Spelen ‘Rembrandt en
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licht’, in het kader van het Rembrandtjaar. Onderdeel van de Spelen was een lichtshow die een aantal
van de kinderen gaven tijdens de opening van De Betovering 2019; de Spelen worden een vast
onderdeel van de Betovering.

Communicatie met ons publiek

Generieke publiciteit
Voor het bereik van het grote publiek blijken onze website en de stadsbrede verspreiding van de
programmaboekjes belangrijk. Alle Haagse basisscholen, en inmiddels ook veel scholen in de
buurgemeenten, verspreiden het programmaboekje onder hun leerlingen. Dat is bijzonder en uiterst
waardevol. Onze locaties zetten hun eigen marketingapparaat in en ook vaste publiciteitspartners als de
VVV werken mee. Daarnaast voeren we publiciteit via social media, nieuwsbrieven, persberichten,
filmpjes op stadsschermen, aanwezigheid op kinderevenementen en citydressing. De lokale media zoals
Omroep West, Den Haag FM en de Haagsche Courant geven ons weer uitgebreid aandacht. Het
straattheater zelf is programmering en citydressing ineen. Door het straattheater in samenwerking met
de ondernemersverenigingen te programmeren, en het eigenaarschap dat zij voelen, liggen de flyers
van het Betovering-straattheater heel vanzelfsprekend op toonbanken van de Hema, Jamin en Bijenkorf
en staan er baniertorens in de Grote Markstraat. Pathé, de bioscoop aan het Spui, toont kosteloos, vanaf
10 dagen voor het festival, het Betovering-reclamefilmpje, voorafgaand aan alle kinderfilms. 

Landelijk verspreidt het Citydogs netwerk onze programmaboekjes op de kinderrijke adressen in de
grote steden. De Volkskrant, Trouw en de Telegraaf geven online en via print aandacht aan het festival.
Publiciteit via filmpjes en online marketing passen bij één van onze duurzaamheidsambities: extra
publiciteit zonder extra papier. We kopen reclamefilmpjes in, voorafgaand aan kinderprogramma’s van
Z@pp op Uitzendinggemist.nl. Deze programma’s worden vaak klassikaal op school bekeken, waardoor
deze pre-rolls een extra groot bereik hebben. Rail-tv toont onze filmpjes kosteloos op de perrons van
alle Nederlandse treinstations en NS-Onderweg deed dat, ook kosteloos, in de treinen in Nederland. We
huurden het marketingbureau INTK weer in om ons te helpen om onze Google Grants (gratis AdWords
plaatsen ter waarde van maximaal $10.000 per maand) zo goed mogelijk te gebruiken om (ook landelijk)
potentieel publiek naar onze website te verleiden. We hebben daarnaast een online-marketingspecialist
ingehuurd om ons te helpen onze online marketing (m.n. strategie, social-media acties, SEA, SEO en
landingspagina’s) te professionaliseren. 

Bereik bijzonder gewenst publiek en gerichte publiciteit
Festival de Betovering wil dat alle kinderen mee kunnen doen en zoekt naar mogelijkheden voor
kinderen waarbij bewegen, stilzitten, horen, zien, betalen, prikkels verwerken niet zo vanzelfsprekend
is. Kinderen en ouders voor wie theater- of museumbezoek in de vrije tijd minder vanzelfsprekend is
bereiken we met het programma ‘bereik bijzonder gewenst publiek’ en met gerichte publiciteit. In
dialoog met deze doelgroepen zoeken we naar ontwikkelkansen van het festival. We werken al jaren
samen met verschillende organisaties aan het steeds meer toegankelijk maken van ons festival.
Inmiddels hebben we een netwerk opgebouwd van welzijnsinstellingen, belangenorganisaties, scholen,
wijkcentra en (buurt)verenigingen waar we ons ‘bijzonder gewenst publiek’ beter leren kennen en beter
kunnen bereiken.
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* De prikkelarme relax-performances en de omkadering ervan zijn reeds beschreven. 

* In samenwerking met de Ooievaarspas communiceren we met de doelgroep met een kleine beurs dat
bezoek mogelijk is met 50% korting op de toegangsprijzen en welke programmaonderdelen gratis te
bezoeken zijn. Er is promotiemateriaal naar Vluchtelingenwerk gestuurd, om de maatjes in Den Haag
erop te attenderen dat festivalbezoek een gezamenlijke activiteit kan zijn.

* Met het oog op kinderen met een lichamelijke beperking:
- communiceren wij met gerichte persberichten, en via onze eigen website over de toegankelijkheid van
onze locaties voor mensen met een beperking; 
- communiceren wij met specifiek hierop gerichte persberichten en via onze eigen website en brochure
over de toegankelijkheid van onze activiteiten. Taalarme activiteiten worden duidelijk als zodanig
aangeduid, wat relevante informatie biedt voor dove en slechthorende kinderen. 
- organiseren we bij enkele programmaonderdelen de aanwezigheid van een gebarentolk, welke ook
aangevraagd kan worden door publiek;
- wordt de bewegwijzering in het festivalcentrum in hoogte en kleurstelling aangepast om deze beter
leesbaar te laten zijn voor rolstoelgebruikers en slechtzienden;
- vragen we aan onze locaties om informatie over hun toegankelijkheid duidelijk zichtbaar te maken, ook
bij hun kassa’s, en geven hen tools hiervoor;
- maken we onze medewerkers en vrijwilligers bewust van bejegeningsnormen;
- blijven we, onderzoekend en wervend, in gesprek met organisaties die werken met kinderen met een
lichamelijke beperking zoals het speciaal onderwijs, Wattelt!, Komt het Zien! en MuteSounds.

* We informeren scholen en organisaties die werken met kinderen met een verstandelijke handicap.
Samen met Middin zoeken we naar extra mogelijkheden en zijn er bijvoorbeeld jaarlijks volwassen
vrijwilligers met een verstandelijke beperking ingezet in onze festivalorganisatie. Zo willen we aan
kinderen zichtbaar het signaal afgeven dat ook mensen met een verstandelijke beperking erbij horen.

* Er is extra aandacht voor kinderen uit de Schilderswijk en het stadsdeel Escamp. In deze wijken is de
participatie in de vorm van theater- of museumbezoek in de vrije tijd door kinderen, erg laag. Voor deze
wijken worden specifieke wijkflyers gemaakt en gedistribueerd met het festival-aanbod in de
betreffende wijk en een plattegrond van de wijk. Daarnaast wordt deze groep actief, en op persoonlijke
wijze, benaderd met het doel om mogelijke drempels te verlagen/weg te nemen. De hiervoor
aangestelde projectmedewerker doet dit o.a. door: 
- moeders van kinderen in De Betovering-leeftijd voorafgaand aan het festival in groepen rond te leiden
in een van festivallocaties en hen daar ook te informeren over het festivalaanbod; 
- door maatwerkprogramma’s te maken voor groepen van wijk- en buurtcentra; 
- door ouders voorlichting te geven over het festival tijdens hun eigen koffie-ochtenden en taallessen; 
- door te communiceren via de welzijnsorganisaties en wijkgerichte mediakanalen; 
- en door op voor de wijk belangrijke plekken kleinschalig extra workshops en extra straattheater te
programmeren als parade voor de hoofdprogrammering van het festival.
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* Voor anderstaligen (migranten en expats) maken en verspreiden we ook een Engelstalige brochure
met daarin een selectie uit het festivalaanbod waarbij gesproken taal niet van belang is. Ook maken en
verspreiden we een Engelstalig persbericht. Engelstalige informatie is ook op de website te vinden.
Verscheidene buurthuizen, maar ook internationale organisaties en bedrijven, betrokken ambassades
en STET (Stichting The English Theatre Den Haag) helpen ons bij het benaderen van hun anderstalige
achterban.

Zakelijk en organisatorisch

Het jaar 2019 is ook financieel goed afgesloten. Na toevoeging van het voordelige resultaat van €
14.103, - bedraagt het eigen vermogen € 72.745, -. Dit vermogen is bedoeld als buffer voor
tegenvallende resultaten. De baten en lasten van 2019 waren lager dan die van 2018. Dit was voorzien,
aangezien we in 2018 €75.000 aan eenmalige baten hadden (van DSO Plein Lange Poten, Stichting Stad
aan Zee en Stichting Exploitatie Appel Theater) waarmee toen ook een aantal eenmalige activiteiten zijn
gerealiseerd. Bij de jaarrekening is een controleverklaring van de accountant opgenomen.

We hebben de Culturele ANBI-status, wat ruimte geeft voor fiscaal aantrekkelijke giften. Ook vermelden
we graag de ‘verborgen, in de jaarcijfers niet-zichtbare’ product- en dienstensponsoring, bijvoorbeeld
van de vrijwilligers. 
Bestuur en directie werken overeenkomstig de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur
wordt nageleefd en verantwoord. Binnen het bestuur en de directie is in 2019 opnieuw aandacht aan dit
onderwerp gegeven. In een aparte bijlage in het jaarverslag is toegelicht op welke wijze de code actief
wordt nageleefd.

In het bestuur zijn in 2019 geen mutaties geweest. Dit bestuur geeft veel vertrouwen voor een stabiele
toekomst met meer kansen voor diversiteit. Ik dank het bestuur hierbij, ook namens het team, voor hun
betrokkenheid, kunde en hart voor de zaak. 

De samenstelling van het bestuur: 
1 |Anja Overhoff van der Lem (voorzitter)
Aangetreden: 10-09-2015  | Datum van aftreden: 10-09-2021 | (NB herbenoembaar voor 3 jaar)

2 | Jan Helderman (penningmeester)
Aangetreden: 12-02-2013 | Datum van aftreden: 12-02-2022 | (NB niet herbenoembaar)

3 | Maurice Haak (vicevoorzitter)
Aangetreden: 18-09-2014 | Datum van aftreden: 18-09-2020 | (NB herbenoembaar voor 3 jaar)

4 | Fouzia Outmany 
Aangetreden: 28-06-2018 | Datum van aftreden: 28-06-2021 | (NB herbenoembaar voor 2*3 jaar)

5 | Michiel Hendrix 
Aangetreden: 28-06-2018 | Datum van aftreden: 28-06-2021 | (NB herbenoembaar voor 2*3 jaar)
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6 | Shervin Nekuee 
Aangetreden: 28-06-2018 | Datum van aftreden: 28-06-2021 | (NB herbenoembaar voor 2*3 jaar)

Het festival is georganiseerd in samenwerking met 54 kunst- en cultuurinstellingen in Den Haag onder
directie van Suzanne Verboeket, hierbij ondersteund door projectmedewerkers Chantal Hompe, Jana
Mol, Pieternel de Winter en Maren Vandenhende. De maanden rondom en tijdens het festival worden
zij ondersteund door meerdere freelancers en vrijwilligers. Het gehele team werkt op freelancebasis. De
directie werkt op contractbasis en huurt de andere teamleden in. De interne organisatie bestaat nu uit
2,3 fte aan zzp-ers die het hele jaar door aan het festival werken en 0,5 fte aan zzp-ers die gedurende
een deel van het jaar meewerken. 

Intern schreven we ons meerjarenbeleidsplan voor de periode ’21-’24, breidden we onze kantoorruimte
uit om zo meer werkruimte te bieden aan alle freelancers, en lieten we door Green Events een
duurzaamheidsscan van ons festival maken. We zijn in 2019 in het kader van duurzaamheid helemaal
gestopt met het laten produceren van gadgets voor alle bezoekers, onze catering was deels vegetarisch
en dusdanig georganiseerd om voedselverspilling tegen te gaan en we zijn aangesloten bij de
gemeentelijke duurzaamheidskring voor festivals.

De toekomst

Door samen te werken en door goed cultureel ondernemerschap te combineren met een groeiende
artistieke kwaliteit, bouwen we de komende jaren verder aan onze doelstelling: zoveel mogelijk
kinderen in hun vrije tijd kennis laten maken met kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk werk van
professionele kunstenaars uit zowel binnen- als buitenland. 
Stichting de Betovering wil bijdragen aan het genieten van kunst en cultuur door, en aan de
ontwikkeling van, een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen. Door ook in de wijken, in
bedrijven en op straat te programmeren weet de Betovering vele kinderen te bereiken die beperkt tot
geen contact hebben met podia en musea. 

De kernwaarden van de Betovering blijven: 
* Kwaliteit van de programmering;
* Het publiek (zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd) als uitgangspunt; 
* Internationaal en cultureel divers;
* Samenwerking en spreiding in de stad. 

We blijven kiezen voor kwaliteit, toegankelijkheid & internationalisering, we blijven ook zoeken naar
goede cultureel diverse programmering, we blijven ons inzetten voor kinderen met lage
cultuurparticipatie en kinderen van niet-Nederlandse afkomst, ook in de wijken, ook met
relaxperformances en we blijven partners opzoeken en behouden die de ontwikkeling van de
Betovering mee mogelijk maken en met ons cultureel ondernemend willen meedenken. 
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We geven de komende editie prioriteit aan onderstaande onderdelen: 
* We gaan aan de slag met enkele van de adviezen uit de duurzaamheid-scan. We gaan bijvoorbeeld op
zoek naar podia in de regio om onze internationale gezelschappen in de toekomst meer te kunnen laten
doorspelen in de regio. 

* We gaan met enkele culturele partners onderzoeken of we de inhoud van onze festivalcentra verder
kunnen ontwikkelen en daarbij sterker en meer cultureel divers kunnen maken. 

* In 2020 zijn Festival de Betovering en De Krakeling Amsterdam organisator en curator van de
Nederlandse showcase jeugdtheater voor internationale programmeurs. De showcase vindt op 18 en 19
oktober plaats in Den Haag en op 16 en 17 oktober in Amsterdam. Met dank aan Dutch Performing Arts
en Assitej NL. 

* We gaan, nadat we de afgelopen twee jaren de online-marketing extra aandacht gaven, dit jaar op
zoek naar hoe we de kracht van onze offline-pr kunnen vergroten en de marketing van de Culturele
Spelen hierin kunnen integreren. 

's-Gravenhage, 11 februari 2020

Suzanne Verboeket
De directie
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Balans per 31 december 2019 
(na voorstel resultaatbestemming)

Activa

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 1 10.630 30.265
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

2 
22.245 23.905

Overige vorderingen en overlopende
activa

3 
44.947 13.032

77.822 67.202

Liquide middelen 4 44.234 16.990

Totaal activazijde 122.056 84.192

Passiva
Stichtingsvermogen 5 

Continuïteitsreserve 6 72.745 58.642

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten 25.598 9.340
Overige schulden en overlopende
passiva

7 
23.713 16.210

49.311 25.550

Totaal passivazijde 122.056 84.192
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Staat van baten en lasten over 2019 

2019
Budget

2019 2018
€ € €

Baten 8 
Publieksinkomsten 9 116.678 125.500 129.074
Subsidies gemeente Den Haag 10 142.696 175.689 170.689
Sponsoren en zakelijke donateurs 11 21.267 31.600 61.612
Fondsen 12 171.000 159.236 142.057
Subsidies overig 13 39.375 39.375 37.500

491.016 531.400 540.932

Lasten
Beheerkosten 14 111.505 108.300 108.295
PR en promotiekosten 15 103.025 106.700 97.298
Uitvoeringskosten 16 262.383 316.400 344.225

Totaal van som der kosten 476.913 531.400 549.818

Totaal van netto resultaat 14.103 - -8.886

Bestemming saldo van baten en lasten
Continuïteitsreserve 14.103 1.114
Bestemmingsreserve - -10.000

14.103 -8.886

De in de budgetkolom opgenomen informatie betreft de begroting die door het bestuur is vastgesteld
op 13 maart 2019.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting de Betovering is feitelijk en statutair gevestigd op Van Limburg Stirumstraat 41, 2515 PA te 's-
Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27189663.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting de Betovering bestaan voornamelijk uit het organiseren van het
internationale kunstfestival voor de jeugd in Den Haag.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van de staat van baten en lasten vinden plaats op
basis van historische kosten.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor
het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan, voor zover niet
ander vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde en hebben een verwachte looptijd
van minder dan één jaar. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Onder inkomsten van de stichting wordt verstaan de ontvangen subsidies en bijdragen ter uitvoering
van de activiteiten van de stichting.
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Toelichting op de balans

Activa 

Vlottende activa
Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

1  Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren 10.630 30.265

De debiteuren betreffen vorderingen op verschillende locaties die bijdragen in de kosten van het
festival. Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht. 

31-12-2019 31-12-2018
€ €

2  Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 22.245 23.905

3  Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen inkomsten 36.700 11.500
Waarborgsommen 2.532 982
Vooruitbetaalde kosten 1.015 550
Overige vordering 4.700 -

44.947 13.032

4  Liquide middelen
ING Bank N.V., rekening-courant 40.676 13.749
Rabobank, rekening-courant 3.215 2.898
Kas 250 250
ING Bank N.V., spaarrekening 93 93

44.234 16.990

Pagina 23



Stichting de Betovering
's-Gravenhage

Passiva 

5  Stichtingsvermogen
Continuïteit

sreserve
€

Stand per 1 januari 2019 58.642
Mutatie uit resultaatverdeling 14.103

Stand per 31 december 2019 72.745

6  Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is als buffervermogen bedoeld voor het kunnen opvangen van eventuele
tekorten in de exploitatierekening. Voor het boekjaar 2019 hoefde de continuïteitsreserve als gevolg
van een voordelig saldo in de exploitatierekening niet aangesproken te worden. 

31-12-2019 31-12-2018
€ €

7  Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten 16.713 10.960
Reservering accountantskosten 7.000 5.250

23.713 16.210
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

De aard van niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen
De stichting is een huurverplichting voor het bedrijfspand aangegaan voor een bedrag van circa
€ 8.900 per jaar en een huurverplichting voor opslagruimte voor een bedrag van circa € 3.300 per jaar. 

Gebeurtenissen na Balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die aanvullend als 'gebeurtenissen na
balansdatum' verwerkt dienen te worden in de jaarrekening of op deze plaats vermeld moeten worden.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018
€ €

8  Baten
Fondsen 171.000 142.057
Subsidies gemeente Den Haag 142.696 170.689
Publieksinkomsten 116.678 129.074
Subsidies overig 39.375 37.500
Sponsoren en zakelijke donateurs 21.267 61.612

491.016 540.932

De baten zijn ten opzichte van vorig jaar met 9,23% gedaald.

2019 2018
€ €

9  Publieksinkomsten
Recettes 113.074 124.991
Overige publieksinkomsten 3.604 4.083

116.678 129.074

De publieksinkomsten uit recettes betreffen de som van door bezoekers betaalde entreegelden voor
onderdelen van het festival waar entreegelden werden gevraagd. Tijdens het festival zijn er eveneens
evenementen georganiseerd die gratis toegankelijk waren voor het publiek. 

De entreegelden zijn grotendeels geïnd door de organiserende locaties.

2019 2018
€ €

10  Subsidies gemeente Den Haag
Gemeente Den Haag OCW Kunstenplan ABBA/VL/17647 113.696 111.689
Gemeente Den Haag DSO Evenementen ABBA/VL/19409 15.000 20.000
Gemeente Den Haag Wijkbudget Escamp ABBA/VL/21322 10.000 10.000
Gemeente Den Haag Wijkbudget Centrum ABBA/VL/21425 4.000 4.000
Gemeente Den Haag DSO Plein Lange Poten - 25.000

142.696 170.689

De bijdrage van DSO Plein Lange Poten betrof een eenmalige bijdrage voor een tijdelijke uitbreiding van
het festival voor het boekjaar 2018.
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2019 2018
€ €

11  Sponsoren en zakelijke donateurs
DAK kindercentra 7.122 5.585
Ondernemersvereniging Grote Marktstraat 3.675 8.000
BIZ City Center 2.730 5.000
Ondernemersvereniging Spuimarktcomplex 2.310 2.000
Stichting Popdistrict (Grote Markt) 1.895 1.527
Vereniging Passagebelangen 1.785 2.000
Stichting Programmering Spuiplein 1.750 2.500
Stichting Stad aan Zee - 35.000

21.267 61.612

De vergoeding van Stichting Stad aan Zee is in het kader van '200 jaar badplaats' verstrekt en is daarom
incidenteel van aard voor het boekjaar 2018.

2019 2018
€ €

12  Fondsen
VSBfonds 60.000 50.000
Fonds 21 40.000 30.000
Fonds 1818 36.000 35.057
Janivo Stichting 10.000 -
Stichting Zabawas 7.500 -
Prins Bernhard Cultuurfonds 7.500 -
Stichting Madurodam Steunfonds 5.000 4.000
Stichting Sint Nicolaas Gasthuis 3.000 -
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 1.000 2.000
Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds 1.000 1.000
Stichting Exploitatie Appel - 15.000
Stichting Boschuysen - 5.000

171.000 142.057

De bijdrage van Stichting Exploitatie Appel Theater betreft een liquidatiesaldo en is daarom eenmalig
van aard voor het boekjaar 2018.
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2019 2018
€ €

13  Subsidies overig
Fonds Podiumkunsten 39.375 37.500

Bezoldiging bestuurders

Het bestuur is onbezoldigd. Er zijn geen vacatievergoedingen verstrekt in het boekjaar.

Gemiddeld aantal werknemers
2019

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -
2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -

De arbeidsinzet vanuit de activiteiten van de stichting wordt door zzp'ers verzorgd.

Lasten

2019 2018
€ €

14  Beheerkosten
Coördinatiekosten 67.494 61.596
Bureaukosten 14.870 20.016
Sponsorwerving 14.719 13.400
Administratiekosten 9.075 7.173
Interne organisatiekosten 2.877 2.870
Representatiekosten 2.470 3.240

111.505 108.295
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2019 2018
€ €

15  PR en promotiekosten
PR Bureau 47.096 41.137
Uitvoeringskosten/distributie 24.188 21.570
Drukwerk en kopieerkosten 19.433 21.578
Ontwerpkosten 6.835 7.581
Kosten website 5.473 5.432

103.025 97.298

16  Uitvoeringskosten
Programmering/voorstellingen/workshop 207.598 250.701
Bijdrage programmering aan locaties dmv volledige afdracht van recettes 26.984 34.400
Catering en aankleding activiteiten 14.723 15.040
Vervoerskosten 10.862 15.634
Locatiekosten 2.216 28.450

262.383 344.225

In het boekjaar 2018 zijn er meerdere baten met een eenmalig karakter beschikbaar gekomen. Deze
baten konden ten behoeve van het festival worden ingezet en dit is dan ook de oorzaak geweest voor
de hogere uitvoeringskosten in het boekjaar 2018 ten opzicht van boekjaar 2019.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting de Betovering   

A. Verklaring over de jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting de Betovering te 's-Gravenhage gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting de Betovering per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeen-
stemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting de Betovering zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie en het bestuur voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in over-
eenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is de directie verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de
directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het
voornemen heeft om de huishouding te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
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