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Stichting Spanjaardsgat: 

Jaarverslag 2017 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Spanjaardsgat Festival is een evenement  van de Stichting Spanjaardsgat (KvK 20115497) 

Secretariaat: Nieuwe Dieststraat 132, 4811 VT Breda 

www.hetspanjaardsgat.nl 

E-mail: info@hetspanjaardsgat.nl 

http://www.hetspanjaardsgat.nl/
mailto:info@hetspanjaardsgat.nl
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Voorwoord 
 

 

Het Spanjaardsgat Festival 2017 kenmerkte zich door de vele uitersten. In de 

voorbereiding leek het er even op dat het Festival financieel niet haalbaar zou zijn. 

Gelukkig kregen we in februari toch een positief besluit van de gemeente Breda over de te 

verlenen subsidies en waren alle voorbereidingen niet voor niets geweest. Aan het begin 

van het Festival hielpen de weergoden niet mee, Pluvius en Thor brachten een bezoek aan 

het ponton in de haven, aan het eind hadden we prachtig zomers weer. Hetgeen ook direct 

zijn weerslag had op de bezoekersaantallen. Andere uitersten zagen we in de 

programmering. Enerzijds een klassiek concert door de Koninklijke Muziekkapel van de 

Gidsen uit België en een avond ‘Breda zingt Hazes’. En niet te vergeten de Sousa parade 

met een record aantal sousafonisten en aansluitende het concert van harmonie Concordia 

dat bijzonder goed in de smaak viel van de aanwezige waarnemend ambassadeur van de 

Verenigde Staten van Amerika. Naast internationale deelname en internationale 

toeschouwers kreeg het bestuur ook nog eens een verzoek om een gelijksoortig festival in 

het buitenland te organiseren. 

 

Kortom vele uitersten maakten dit Festival in 2017 tot een wederom bijzonder geslaagd 

geheel. Onze dank gaat uit naar alle sponsors, in welke vorm dan ook, en vrijwilligers die 

dit niet commerciële festival mogelijk hebben gemaakt. Meedoen is een eer, of dat nu op 

het podium of in de organisatie is! 

 

In dit jaarverslag leest u meer over het Spanjaardsgat Festival 2017.  

 

 

Gérard van Langen 

Voorzitter Stichting Spanjaardsgat 
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Winst & Verlies Rekening

Baten

Subsidies 50,000€     50,000€     50,000€     50,000€     

Fondsen -€           -€           98€             35,000€     

Kas verschil 182€          -€           -€           -€           

Sponsorring 91,334€     105,001€   105,593€   99,000€     

Verhuur derden 14,500€     14,000€     14,000€     15,250€     

Horeca 16,220€     10,250€     6,417€       7,000€       

Programmering 26,181€     25,900€     24,812€     95,900€     

Contante opbrengsten 5,498€       -€           219€          -€           

203,915€   205,151€        201,139€   302,150€             

Lasten

Overhead 25,529€     21,229€     27,430€     42,800€     

Facilitaire basisvoorzieningen 149,115€   155,890€   156,646€   150,300€   

Programmering 32,097€     37,521€     36,110€     109,050€   

206,740€   214,640€        220,186€   302,150€             

Operationeel resultaat 2,825-€       9,489-€             19,047-€     -€                     

Debiteuren 2,5% -€           -€           -€           -€           

Voorzieningen -€           -€                 -€           -€                     

Rente bank -€           -€           -€           -€           

Overig -€           -€           -€           -€           

Financiele baten en lasten -€           -€                 -€           -€                     

Buitengewone baten en lasten -€           -€                 -€           -€                     

Afschrijvingen -€           -€                 -€           -€                     

Resultaat voor belasting 2,825-€       9,489-€             19,047-€     -€                     

Winstbelasting -€           -€                 -€           -€                     

Resultaat na belasting 2,825-€       9,489-€             19,047-€     -€                     

2018 Ingediende Begroting2017 Realisatie2017 Bijgesteld begroot2016 Jaarrekening

 
 

Bijdragen in natura 

Om de werkelijke kosten inzichtelijk te krijgen zijn ook de organisaties met bijdragen in natura 

opgenomen onder de post memoriaal. De organisaties en bedragen zijn onderstaand 

opgenomen. 

 

VVV (€ 2.000), Esseboom Adies & Financiële Diensten (€ 1.800), Pathé Film (€ 4.500), Spinola 

(€ 3.000), LIDL (€ 1.000), Abdera Media ( € 750), Breda City App (€ 2.500), Intratuin (€ 

3.000), Blixen ( € 950), Defensie (€ 5.000) en Schrobbeler (€ 1.000). 

 

BTW 

Ook dit jaar heeft de belastingdienst de BTW aangifte over Q2 gecontroleerd. Daartoe is de 

BTW teruggave pas later als gepland ontvangen, waardoor de liquiditeit onder druk kwam te 

staan en leveranciers pas later volledig betaald konden worden.  

 

Balans 

Conform de subsidieregeling van de gemeente Breda wordt ca. 95% van de te verlenen 

subsidie vooruit verstrekt. Het resterende deel wordt, na overleggen van een goedgekeurde 

accountantsverklaring, overgemaakt. Dit verklaart de openstaande post debiteuren gemeente 

Breda voor een bedrag van € 3.340,= (waarvan € 2.500 algemene subsidie en € 840 cultuur 

subsidie). 
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ACTIVA

Lening -€           -€           -€           

Vaste activa -€           -€                 -€           

Gemeente Breda 3,479€       3,395€       3,340€       

Prins Bernhard Fonds -€           -€           -€           

Debiteuren 264€          -€           1,210€       

Voorziening -€           -€           -€           

Overlopende activa 11,313€     -€           1,473€       

Kortlopende vorderingen 15,056€     3,395€             6,023€       

NL 03 RABO 0178 9397 81 17,663€     18,720€     9,299€       

NL 42 RABO 1338 3956 96 1,001€       1,500€       52€             

Liquide middelen 18,663€     20,220€          9,351€       

Vlottende activa 33,719€     23,615€          15,374€     

Totaal Activa 33,719€     23,615€          15,374€     

2017 Realisatie2016 2017 Bijgestelde begroot

 
 

 
Het verlies over 2017 is toegevoegd aan het eigen vermogen wat nu uitkomt op € 14.057. 

PASSIVA

Algemene Reserve 35,930€     33,104€     33,104€     

Resultaat boekjaar 2,825-€       9,489-€       19,047-€     

Eigen Vermogen 33,104€     23,615€          14,057€     

Langlopende Schulden -€           -€                 -€           

Omzetbelasting -€           -€           -€           

Reservering Huisstijl -€           -€           -€           

Crediteuren 615€          -€           1,317€       

Kortlopende Schulden 615€          -€                 1,317€       

Totaal Passiva 33,719€     23,615€          15,374€     

2017 Realisatie2016 2017 Bijgestelde begroot

  

 

Kasstroom 

De bankstand ultimo 2016 bedraagt € 18.663. 

 - NL 03 RABO 0178 9397 81    € 17.662. 

 - NL 42 RABO 1338 3956 96   €   1.001. 

 

De bankstand ultimo 31 december 2017 bedraagt € 9.351 

- NL 03 RABO 0178 9397 81    €  9.299. 

- NL 42 RABO 1338 3956 96   €      51. 
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Beoordelingsverklaring accountant 
 

 

                                                         

 

Stichting Spanjaardsgat 

t.a.v. de penningmeester 

 

    Beoordelingsverklaring 
 

Beoordelingsverklaring 

 

Aan: Het Bestuur van de Stichting Spanjaardsgat te Breda. 

 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van de Stichting Spanjaardsgat te 

Breda beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-

en-verliesrekening over 2017. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven conform de in artikel 3.2.1. van het 

controleprotocol genoemde specifieke eisen, behorend bij de Algemene Subsidieverordening 

Gemeente Breda 2011. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van 

onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands 

recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, ‘Opdrachten tot het beoordelen van 

financiële overzichten’. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 

voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij instaat zijn te 

concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat. 

 

 

 
 

 

Baardse Financieel Management tel.:  06 – 51 82 37 00     IBAN NL84ABNA0510799884 

Lange Slagen 27                                       pwbaardse@kpnmail.nl KvK Breda 58235779 

4823 LK BREDA  BTW nr. NL099384310B01  
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Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een 

beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in 

hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen 

van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens 

alsmede het evalueren van de verkregen informatie. 

 

 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk 

beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in 

overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen 

controleoordeel tot uitdrukking. 

 

 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 

concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen van De Stichting Spanjaardsgat per 31 december 2017 sluitend op een 

positief saldo van 14.057 Euro en van het resultaat over 2017 met een negatief saldo van 

19.047 Euro, conform de in artikel 3.2.1. van het controleprotocol genoemde specifieke eisen, 

behorend bij de Algemene Subsidieverordening Gemeente Breda 2017. 

 

 

Breda, 15 april 2018                                           Drs. P.W. Baardse RA 

 

 

 

 

           Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Baardse Financieel Management tel.:  06 – 51 82 37 00     IBAN NL84ABNA0510799884 

Lange Slagen 27                                       pwbaardse@kpnmail.nl KvK Breda 58235779 

4823 LK BREDA  BTW nr. NL099384310B01  




