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FILMHUIS DE SPIEGEL

INLEIDING
Filmhuis De Spiegel staat voor een belangrijk keerpunt: komt er een nieuwe locatie voor een
filmtheater dat recht doet aan de filmcultuur in Parkstad en kan er eindelijk aan een
volwaardige programmering worden gewerkt?
Het Filmhuis is gehuisvest op de 5e etage van het culturele centrum Schunck. Dat biedt
beperkte mogelijkheden wat betreft het aantal voorstellingen, programmering en aan de
zichtbaarheid om optimaal aan de bezoekersvraag te voldoen. Vanaf juli 2017 zijn er intensieve
besprekingen geweest onder leiding van adviseur BOEI. We hebben goede hoop dat we in 2018
vorderingen maken en in seizoen 2019/2020 een nieuwe accommodatie kunnen betrekken.
Allerlei processen komen bij een filmhuis samen, culturele, maatschappelijke, economische,
technische en demografische. Daardoor verandert het publiek en dus ook de filmhuizen. Dat
heeft voor en achter de schermen gevolgen. De films vormen nog steeds de kern van de
activiteiten, maar daarnaast is de sfeer en het creëren van een ontmoetingsplek waarin ruimte
is voor inleidingen en vraaggesprekken met makers steeds belangrijker.
In de aanloop naar de hopelijk positieve ontwikkelingen omtrent de nieuwe locatie, hebben we
met de beperkt beschikbare middelen verdere stappen gezet in de professionalisering van de
organisatie. Inmiddels is het bestuur aangevuld met een zeer ervaren adviseur.
Op administratief/organisatorisch gebied hebben we een deskundige medewerker kunnen
aantrekken al is het tijdelijk en voor een beperkt aantal uren.
Voor programmering is slechts 0,2 fte beschikbaar waardoor we deze essentiële taak moeten
blijven aanvullen met vrijwilligers.
Zoals voor vele vrijwilligersorganisaties geldt, blijft het ook voor het filmhuis moeilijk
gekwalificeerde vrijwilligers aan te trekken en deze gedurende langere tijd te kunnen binden
aan de organisatie. Het vrijwilligersbestand hebben we desondanks kunnen uitbreiden naar 48
personen. We proberen bij nieuwe aanmeldingen de mensen beter te selecteren en voor te
bereiden op de nieuwe ontwikkelingen en de attitude die daarbij verwacht wordt.
We hopen dat we na het voorwerk in 2017 in samenspraak met de gemeente Heerlen, provincie
Limburg, IBA, BOEI, CineSud en DMFF spoedig een nieuwe accommodatie kunnen betrekken.
We danken Schunck voor haar gastheerschap en de gemeente Heerlen voor haar bijdrage in de
exploitatie, de vrijwillige medewerkers voor hun inzet en de collega-instellingen voor de
samenwerking. En onze donateurs voor het trouwe filmbezoek.
Hierbij treft u het jaarverslag 2017 aan met daarin een verslag van de activiteiten en de
financiële verantwoording.
Rinus van Dijk, directeur
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SAMENVATTING
Voor Filmhuis De Spiegel stond in 2017 centraal:
•
•
•
•
•

het bereiken van mensen die niet eerder het Filmhuis bezochten
het continueren en opleiden van het vrijwilligersbestand
aantrekken van ondersteunende knowhow in bestuur en organisatie
versterken van continuïteit en kwaliteit door nog meer aandacht te besteden aan de
promotie van de programmering
plannen en voorstellen ontwikkelen met betrekking tot nieuwe huisvesting

Het jaar 2017 stond evenals voorgaande jaren in het teken van haalbaarheidsonderzoeken voor
een nieuwe locatie met drie zalen en een goede horecavoorziening. Daarnaast hebben we
ingezet op het versterken van het programma-aanbod en het bereiken van nieuwe
doelgroepen.
Op 16 september 2015 hebben we onze plannen (PVE) ingediend voor verhuizing naar de Royal
inclusief een exploitatiebegroting. In juli 2017 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek
onder leiding van BOEI. Dit moet leiden tot concrete afspraken eind 2018.
De situatie in de huidige locatie is onveranderd. Verbetering van de zichtbaarheid, verlengde
openingstijden en de promotiemogelijkheden door Schunck hebben zich ten opzichte van 2016
niet positief ontwikkeld. Hierdoor zijn we beperkt tot 5 voorstellingen en (in de meeste
gevallen) 2 titels per week.
Alle foyer medewerkers hebben de cursus ‘Verantwoord Alcohol schenken’ (IVA) afgerond. Vier
mensen zijn in het bezit van het BHV diploma.
Nieuwe doelgroepen hebben we kunnen bereiken door:
-

-

-

films op locatie te vertonen, waaronder maandelijks in Theater Landgraaf (zes keer,
hun ‘eigen’ activiteit), waarbij wij bemiddelden met de programmatitels; in de zomer
met een openluchtvoorstelling in het Aambos in Heerlen, waar zo’n 520 mensen op
afkwamen;
ook dit jaar vertoonden we i.s.m. het Netwerk Palliatieve Zorg Parkstad enkele films
om zorgverleners, (potentiële) patiënten en naasten (mantelzorgers) elkaar in een
gezellige sfeer te laten ontmoeten;
voor leerlingen van Arcus Zorgacademie en van het Rombouts college hebben we
filmmiddagen verzorgd;
we hebben in 2017 onder de noemer Filmclub bezoekers uit de weide omtrek naar
Heerlen kunnen halen met enkele bijzondere films, nooit eerder vertoond in Nederland;
enkele voorstellingen voor medewerkers van de gemeente Heerlen en van ISD-Bol;
voor 120 leerlingen van Rombouts college hebben we een voorstelling in de Brikke Oave
te Brunssum georganiseerd omdat de filmzaal te klein was;
samen met Comité 4/5 mei Parkstad, Vlot, Heerlen Mondiaal en Amnesty hebben we
films rondom de vluchtelingenproblematiek gebracht;

Programmering
We hebben gekozen voor een duidelijker programmeringsprofiel, waarmee we naast de
bekendere arthouse-titels en documentaires ook bijzondere films hebben vertoond, die verder
niet in Limburg te zien zijn geweest. Ons streven daarbij is dat we bijzondere films, wat
betreft thematiek, vormgeving of cinematografische waarde, ook in deze regio een podium
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geven. Dat houdt in dat we ons uiterste best moeten doen om de films, die geen of nauwelijks
publiciteitsbudget hebben, bij het publiek onder de aandacht te brengen. Dat lukt ons steeds
beter, maar dat kost veel tijd en energie.
Daarnaast vertonen we voor een breder publiek de bekendere titels van internationale
filmfestivals, hoewel die ook steeds meer in de commerciële bioscopen vertoond worden.
De relatie met lokale organisaties is versterkt, waardoor we meerdere ‘dedicated’ films konden
brengen. Onder andere is er samengewerkt met Schunck-Educatief, -Architectuur en Bibliotheek, Cultura Nova, Schrittmacher, zorgorganisaties, Tango Brutal, Cinesud, Vlot,
Comité 4/5 mei, Heerlen Mondiaal, Amnesty International, KPGM, ABPYoung, DMFF en diverse
scholen.
Educatie
We hebben in 2017 willen inzetten op filmeducatie door samen met EYE-educatief en lokale
deskundigen scholen te benaderen voor een bijeenkomst waarbij we wilden inventariseren wat
de scholen doen en wat het Filmhuis voor hen kan betekenen. Helaas zijn op de 126
genodigden slechts 6 reacties gekomen, waardoor we het programma hebben moeten
uitstellen. Ook qua menskracht schoten we tekort. Wel hebben we er enkele goede contacten
aan overgehouden en voor drie scholen enkele voorstellingen georganiseerd. We zullen dit
weer oppakken als de organisatie is versterkt met een (educatieve) medewerker.
In samenwerking met Cinesud organiseerde Filmhuis De Spiegel in september de vierdelige
cursus Filmmuziek, die werd verzorgd door Constant Hoogenbosch.
Tijdens het winterprogramma van Cultura Nova-Jeugd hebben we een drietal films vertoond.
In de zomerperiode hebben we een vijftal jeugdfilms gedraaid.
Resultaten
In 2017 zijn er 263 voorstellingen (waarvan 248 in onze filmzaal) geweest en zijn er 128
verschillende titels vertoond (uitgezonderd de festivals); daarbij waren 7.087 bezoekers
aanwezig en werd er € 33.526 aan recettes behaald. Het gemiddelde bezettingspercentage was
29,9%.

Evenement
128 titels

aantal
aantal recette/ gemiddelde
voorstellingen bezoekers opbrengst
bezetting
263
7.087
33.567
29,9%

Limburgse premières van vooral jonge Nederlandse makers zijn vertoond tijdens het Euregion
Short Filmfestival van 22-24 januari, waar ook een conferentie aan verbonden was. Ook bij het
DMFF (Dutch Mountain Filmfestival), dat voor de zevende keer plaats vond, komen veel jonge
filmmakers aan bod.
Publiek
Filmhuis De Spiegel slaagt er steeds moeilijker in zijn positie te handhaven. Bezoekersaantallen
lopen iets terug en dat is in tegenstelling tot de landelijke trend. Ook de verwachtingen van
het publiek veranderen en dat stelt andere eisen aan de filmtheaters. Genoemd worden:
beperkt en ‘laat’ vertonen van bekende titels, d.w.z. ver na de Nederlandse releasedatum
i.v.m. de C-Status van het Filmhuis, en het ontbreken van een ontmoetingsplek na afloop van
de film.
Groei kan pas plaatsvinden zodra meer zalen en dagelijkse programmering zijn gerealiseerd.
Dan zal een gedifferentieerd aanbod de bezoekersaantallen positief beïnvloeden en kunnen we
ook premières vertonen en goed lopende films prolongeren. De vergrijzing en veranderingen in
het kijkpatroon spelen een rol, denk aan het enorme aanbod van streaming-diensten. Door
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straks meer matinees te programmeren zullen ouderen makkelijker het Filmhuis bezoeken, dit
is immers een groeimarkt.
Financiële resultaten en weerstandsvermogen
Door scherp op de kosten te letten is Filmhuis De Spiegel erin geslaagd om binnen de
budgetruimte te opereren. Filmhuis De Spiegel streeft naar continuïteit van het culturele
aanbod van arthouse films en ziet het liefst groei, die naar haar stellige overtuiging zal
plaatsvinden als de voorwaarden hiertoe zijn ingevuld.
Zichtbaarheid, een locatie met voldoende zalen en een eigen foyer staan hierbij centraal. Ook
dan zal continuïteit en prudent financieel beheer noodzakelijk zijn.
In 2017 is, naast de hoofddoelstelling van het culturele aanbod, ook de bedrijfsdoelstelling
behaald om zoveel mogelijk binnen de budgettaire ruimte te opereren.
Resultaten komen ten gunste of ten laste van het vrij besteedbaar vermogen.Het vrij
besteedbaar vermogen heeft twee functies. Het dient als algemeen weerstandsvermogen voor
de organisatie en het kan middels een bestuursbesluit worden ingezet.
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VISIE EN MISSIE
Doelstelling: het bevorderen van het niet-commerciële, onafhankelijke, internationale
filmaanbod in Heerlen en omstreken en hiermee de culturele infrastructuur op het gebied van
film verbeteren en versterken. Daarnaast hebben we initiatieven genomen om de doelstelling
van Filmhuis De Spiegel verder vorm te geven:
Betrokken stadsgenoot en wereldburger
Vanuit de discipline film kan de wereld worden ontdekt en wordt de mogelijkheid geboden om
tot een breed cultureel en maatschappelijk besef te komen. Natuurlijk sluit het actuele
aanbod daarop aan, omdat dit vaak thematisch aansluit bij de ontwikkelingen in de wereld. In
samenwerking met lokale organisaties hebben we filmvoorstellingen en discussieavonden
georganiseerd, die bijdragen aan de bewustwording van onze stadgenoten met betrekking tot
de Derde Wereld, zorg, rechten van de mens, enzovoorts en waarmee we de maatschappelijke
betrokkenheid vergroten.
Film- en media-educatie
Filmhuis De Spiegel tracht inzicht te geven in de werking en invloed van film, media en
beeldcultuur en de achterliggende technieken. Films die wat betreft vormgeving of themabehandeling een bredere context nodig hebben worden voorzien van een inleiding of een
gesprek met de maker. In de filmcursus door Constant Hoogenbosch werd dit jaar aandacht
geschonken aan de ‘filmscore’; verschillende componisten uit diverse stromingen kwamen aan
bod.
Helaas hebben alle inspanningen om de middelbare scholen in Parkstad en omgeving uit te
nodigen met ons in gesprek te gaan over hun behoefte en ons aanbod met betrekking tot
filmeducatie nog niet tot concrete resultaten geleid. De opgedane contacten zullen we wel
gebruiken om voor 2018 nieuwe initiatieven te ontplooien.
Film in Heerlen en Parkstad
Steeds meer werken we in de programmering en promotie samen met Heerlense en
Parkstedelijke instellingen en organisaties. Er zijn goede contacten met het onderwijs maar
vaak kunnen we gezien de grote van de zaal (90 stoelen) niet aan de vraag voldoen. Wel is de
samenwerking met de Nieuwe Nor uitgebreid. De voorgenomen gezamenlijke programmering –
film als voorprogramma bij een concert - is niet geslaagd. We zijn er met succes diverse
muziek gerelateerde films vertoond.
Omdat we, gezien het beperkt aantal vertoningsmomenten, geen films in reprise kunnen
brengen, is het - in de lijn met de Parkstadgedachte - ook een uitkomst om dat bij Theater
Landgraaf te kunnen doen. Dat bevordert de interesse in het Filmhuis. We zijn in gesprek met
Voerendaal en Brunssum om ook daar satelliet-locaties op te zetten voor onze voorstellingen.
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ORGANISATIE
Filmhuis De Spiegel is een stichting die zijn oorsprong vindt in een vrijwilligersorganisatie en
die in zijn functioneren volledig afhankelijk is van de vrijwillige inzet van betrokken
medewerkers. Het aantal vrijwilligers in 2017 was gemiddeld 45. Een trouwe vaste kern vangt
schommelingen in het vrijwilligersbestand op. Er zijn ook bijscholingscursussen georganiseerd,
o.a. voor de foyermedewerkers. Een aantal heeft een BHV cursus gedaan.
De werkgroep Programmering bezoekt maandelijks filmbeurzen en filmfestivals in het land.
Hierdoor groeit hun kennis en zijn ze in staat om de juiste films voor Heerlen te kiezen,
passend bij het publiek en/of een actueel thema.
De werkgroep Publiciteit houdt zich onder meer bezig met het benaderen van het juiste
publiek bij diverse films. Verder is er een werkgroep voor de extra activiteiten (buitenspiegels)
en de educatieve projecten.
Directeur Rinus van Dijk is verantwoordelijk voor de lopende zaken, de realisatie van een
volwaardige filmhuisprogrammering, het voorbereiden van een andere locatie, de organisatie
van externe activiteiten en verdere professionalisering van de organisatie. Hij adviseert het
bestuur, dat controleert en eindverantwoordelijk is.
De directeur geeft leiding aan 5 werkgroepen bestaande uit vrijwilligers: programmering,
publiciteit, kassa/foyer, projectie/techniek en educatie/extra activiteiten.
Immanuel Verhoeven is programmeur/boeker in deeltijd.
De coördinatoren van de werkgroepen komen iedere twee weken bijeen om de algemene en
specifieke zaken te bespreken.
Sinds 1 september 2017 is Julia Herbergs op ZZP-basis voor 16 uur per week werkzaam.
De teamcoördinatoren krijgen de maximale vrijwilligersvergoeding. De andere vrijwilligers
krijgen een reiskostenvergoeding.
Samenstelling bestuur 2017

voorzitter

Mevr. E. Hoevenaars

1-1 t/m 31-12

penningmeester

Dhr. H. Frins

1-1 t/m 31-12

secretaris

Dhr. T. Deckers

1-1 t/m 31-12

lid

Dhr. L. Laugs

1-1 t/m 31-10
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PROGRAMMERING
Regulier
In 2017 heeft Filmhuis De Spiegel 263 voorstellingen verzorgd, waarvan 258 in de filmzaal van
Schunck. Met uitzondering van een (vakantie)periode in augustus zijn er op maandag,
donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag 5 voorstellingen per week verzorgd.
Daarnaast tweewekelijks op maandagmiddag voorstellingen die zich voornamelijk richten op
senioren.
De programmering is gebaseerd op het zogenaamde tweesporenbeleid. Aan de ene kant maakt
Filmhuis De Spiegel zich sterk voor de vertoning van een breed en gevarieerd aanbod op het
gebied van de auteursfilm, waarbij wordt gestreefd naar het bereiken van een zo breed
mogelijk publiek. Aan de andere kant is er ruimte voor de typische arthouse films voor een
kleiner publiek. Hierbij zijn inhoud, thema en artistieke kwaliteit de belangrijkste criteria. Ook
worden regelmatig klassiekers, documentaires, korte films en animaties vertoond.
Extra programmering, externe projecten en samenwerking
In 2017 is er naast de reguliere programmering veel energie gestopt in het opzetten van extra
programmering en externe projecten. Dit betreft eigen projecten en vertoningen in
samenwerking met derden. Deze activiteiten vergroten het bereik en de naamsbekendheid.
Tijdens deze gratis voorstellingen werven we ook donateurs.
Filmclub
Om de echte arthouse liefhebbers tegemoet te komen en omdat verschillende
belangrijke titels niet in Nederland zijn uitgebracht, zijn we in september begonnen
met de Filmclub op de derde zondagmiddag van de maand. Verrassend te zien dat er
bezoekers kwamen uit de wijde omtrek (België, Gelderland en Noord-Holland).
Scholen
We hebben in 2017 willen inzetten op filmeducatie door samen met EYE-educatief en
lokale deskundigen scholen te benaderen voor een bijeenkomst waarbij we wilden
inventariseren wat de scholen doen en wat het Filmhuis voor hen kan betekenen. Helaas
zijn op de 126 genodigden slechts 6 reacties gekomen, waardoor we het programma
hebben moeten uitstellen. Ook qua menskracht schoten we tekort. Wel hebben we er
enkele goede contacten aan overgehouden en voor drie scholen enkele voorstellingen
georganiseerd. We zullen dit weer oppakken als de organisatie is versterkt met een
educatieve medewerker.
Samenwerking met derden
- het Netwerk Palliatieve Zorg OZL heeft samen met Filmhuis De Spiegel het initiatief
genomen om regelmatig ontmoetingsavonden met film te organiseren, waar
zorgverleners, (potentiële) patiënten en naasten (mantelzorgers) elkaar in een
aangename sfeer ontmoeten, en daarbij aandacht te geven aan de mogelijkheden van
palliatieve zorg;
- ook dit jaar vertoonden we i.s.m. het Netwerk Palliatieve Zorg Parkstad enkele films: 45 keer per jaar worden inleidingen en films georganiseerd die raakvlakken hebben met
palliatieve zorg;
- vaak zijn filmmakers, schrijvers en inleiders uitgenodigd om films toe te lichten en met
de aanwezigen in gesprek te gaan;
- er is een voorstelling gemaakt in samenwerking met de Vereniging van Huisartsen
(KNMG).
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Verder
 In samenwerking met Schunck zijn diverse literaire en architectuur-films vertoond, o.a.
o in april met afdeling Architectuur: Citizen Jane: Battle for the City + Dream
Empire
o in juli een Skatefilm op het Betaplein
o in september de film In Search of the Miraculous
 Voor ISD_BOL hebben we drie voorstellingen van de film I, Daniel Blake verzorgd voor
medewerkers uit Landgraaf, Brunssum en Voerendaal;
Festivals
Euregion Short Film Festival
Het Euregion Shorts Festival, dat we in samenwerking met Cinesud gestart zijn, omvat een
festivalweekend aansluitend op de drie reizende festivalavonden die Cinesud in filmhuizen door
de hele provincie organiseert. Dit jaar werd van 16 – 19 maart het Euregion Film Festival
gehouden in en rond onze filmzaal. Met bijzondere films, workshops, awards en als gasten o.a.
Martin Koolhoven (Brimstone), Robert Jan Westdijk (Waterboys) en John Appel (André Hazes –
She believes in me).
DMFF
Op 1, 10 t/m 12 & 15 februari 2017 vond het Dutch Mountain Filmfestival plaats op
verschillende locaties: Heerlen, Kerkrade, Vaals en Aken. Met de verschillende activiteiten
(vooral films maar ook een foto-expositie, fiets- en klimtochten) werden zo’n 1.450 mensen
bereikt. Helaas zijn we moeten uitwijken naar Kerkrade omdat er in Heerlen niet voldoende
zalen ter beschikking waren.
De DMFF-Spiegelfilmprijs voor de beste nieuwkomer werd tijdens een drukbezochte avond
uitgereikt.
Het DMFF is een initiatief van stichting Moving Mountains en Filmhuis De Spiegel en wordt
georganiseerd met tal van partners en vrijwilligers. De resultaten hebben ons ervan overtuigd
dat een festival als dit bestaansrecht heeft en we zullen in de komende jaren ons wederom
inspannen een mooi festival neer te zetten, liefst in Heerlen.
Cultura Nova - zomerprogrammering
Aangezien het in de zomerperiode moeilijk is voldoende vrijwilligers in te zetten bij de
vertoningen, beperken we de voorstellingen van donderdag tot en met zaterdag. Wel is dit de
periode waarin we nieuw publiek kennis laten maken met het Filmhuis en onze films. We
verzorgden in de zomer een openluchtvoorstelling in het Aambos met de film American Honey.
Daarbij waren 520 mensen aanwezig. Vooraf was er muziek van enkele Heerlense hiphoppers.
In de filmzaal vertoonden we films die nooit eerder in Nederland zijn uitgebracht onder de titel
Previous Unreleased: Nocturama, Homo Sapiens en Maudite Poutine.
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PUBLIEKSBEREIK EN RESULTATEN
In 2017 zijn er 263 voorstellingen geweest. We mochten 7.087 bezoekers verwelkomen in onze
filmzaal en op andere locaties. Dat is een daling van 17% ten opzichte van 2016.
Het is moeilijk precies aan te geven wat daar de oorzaak van is. Soms zijn het de
weersomstandigheden of andere activiteiten in de stad. Maar ook dat niet optimale marketing
en communicatie door het wegvallen van belangrijke vrijwilligers. Verder waren er minder
publiekstrekkers. Dat schommelt per jaar.
We kiezen ervoor om, ondanks de beperkte vertoningsmogelijkheden, toch twee titels per
week te vertonen. Dit om tegemoet te komen aan een grote groep filmliefhebbers en omdat
het aanbod van interessante films toeneemt. Films langer vertonen (prolongeren in een tweede
zaal) zou het publieksbereik en de omzet per titel zeker vergroten. Hiermee gaan we in 2018
experimenteren.
2017
aantal
films
128

aantal
voorstellingen
263

aantal
bezoekers
7.087

recette
33.567

2016
aantal
films
128

aantal
voorstellingen
272

aantal
bezoekers
9.961

recette
35.647

Landelijke cijfers
Het bezoek aan de Nederlandse bioscopen en filmtheaters is in 2017 wederom gestegen, met
dit jaar een stijging van 34,2 miljoen verkochte bioscooptickets in 2016 naar 36 miljoen in 2017
(+5,3%).
Het aantal verkochte tickets in filmtheaters steeg in 2017 met 3,6% naar 2,9 miljoen. Het
marktaandeel van de filmtheaters bleef hiermee 8% van het totale bioscoop- en
filmtheaterbezoek.
Bron: Bioscoopmonitor 2017, Stichting Filmonderzoek

MARKETING EN COMMUNICATIE
Internet wordt steeds belangrijker. Zowel via de eigen website als via de sociale media nemen
bezoekers kennis van het programma-aanbod.
De maandfolder wordt verspreid in de binnenstad en daarbuiten door de stadsinformanten. In
de andere Parkstadgemeenten hebben we 48 verdeelpunten waar we de folders zelf
verspreiden. De folders voor de 32 VVV servicebureaus, waarvan 24 buiten Parkstad, worden
o.a. door de VVV Zuid-Limburg verspreid.
We hebben vooral ingezet op promotie via sociale media (Facebook en Twitter) wat tot goede
resultaten leidde. Verder zijn we ook gestart met Instagram omdat meer en meer mensen
Facebook lijken te gaan mijden.
Jaarverslag 2017 – Stichting Filmhuis De Spiegel
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SAMENWERKINGSPARTNERS













Lokaal: alle culturele instellingen
o Schunck
o Stichting Moving Mountains
o Cultura Nova
o De Nieuwe Nor
o Parkstad Limburg Theaters, Schrittmacher
o Heerlen Mondiaal, Comité 4/5 mei, VLOT, Amnesty Parkstad
o Rombouts, Charlemagne (Eijckhagen), Zorgacademie
o APG Young
o KPMG
Regionaal
o Stichting CINESUD
o Huis van de Kunsten Limburg
o Brikke Oave
o Stichting Netwerk Palliatieve Zorg OZL
Landelijk: Nederlandse distributeurs
o Amstelfilm, Benelux film Distributors, Cineart BV, Cinemien, Contactfilm,
Cinema Delicatessen, E One entertainment, Independent Films, Indies Film,
Moonlight Films, Paradiso Entertainment, Sony Pictures, Twin Film, Universal
Pictures International, Disney, Warner Brothers, Wild Bunch, Imagine Films,
Dutch Filmworks, Septemberfilm, Lumiere Films, Artifilm, Justfilm
o Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs
NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters)
Diverse Nederlandse filmhuizen waaronder Verkadefabriek Den Bosch, Lux Nijmegen,
Plaza Futura Eindhoven, Filmhuis De Keijzer Deventer, Filmhuis De Lieve Vrouw
Amersfoort
o Eye Filminstituut
o Nederlandse Vereniging van Bioscoop Exploitanten (NVB)
o Cinema Digitaal
o DCinex, installaties
o Gofilex, filmtransport
o Arts Allliance, digitalisering
o Nederlands Filmfonds
o Movies That Matter
Internationaal
o International Alliance for Mountain Film (IAMF)
o MOOOV Festival, Kortrijk
o Filmfestival Gent
o Filmfestival Venetië
o Filmfestival Berlijn
Zakelijke relaties
o Art Alliance
o FTT Filmtronic
o TicketLab
o Zeezicht
o VVV Zuid Limburg
o Buro Vormlab
o The Webproject
o Tela AV
o Strictua
o AON, verzekeringen
o Rabobank Parkstad
Jaarverslag 2017 – Stichting Filmhuis De Spiegel
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VERTOONDE TITELS

evenement
20th Century Women
24 wochen
A Quiet Passion
After the Storm
Aloys
American Honey
Aquarius
Ascent
Austerlitz
Beyond the Mountains and Hills
Blessed Benefit
Bodkin Ras
Brimstone
Broers
Cartas da Guerra
Casper & Emma gaan de Bergen in
Citizen Jane: Battle for the City
City of Ghosts
Cloudboy
Cold of Kalandar
Complete Unknown
Dancer
Daughters of the Dust
De Kinderen van Juf Kiet
Dead Man
Demain tout commence
Down to Earth
El Auge del Humano
Elvis & Nixon
En Amont du Fleuve
Eternité
Ex Machina
FREE FIRE
Film & lezing 'Dag van de Palliatieve
Zorg'
Filmcursus - Filmmuziek
Frantz
Fukushima, Mon Amour
Félicité
Godless
Hedi
Het doet zo zeer
Home - Fien Troch
Homo Sapiens
How to meet a Mermaid
I am not your Negro
I, Daniel Blake
In Blue
In Pursuit of Silence
In the Crosswind
Jackie
Kedi

aantal
aantal
voorstellingen bezoekers
4
1
3
2
2

49
16
53
23
10

1
3
1
2
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
4
1
1
2
2
1
1

520
37
19
76
31
2
9
72
35
11
8
27
17
21
12
18
53
25
124
20
88
329
8
7
25
45
8
4

1
4
3
1
2
1
1
2
3
2
1
2
8
1
2
2
6
4

70
16
95
7
32
14
17
141
57
77
19
35
296
17
41
77
228
145

gemiddelde
bezetting
13,60%
17,80%
19,60%
12,80%
5,60%
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gratis
110,00% openluchtvoorstelling
13,70%
21,10%
42,20%
17,20%
2,20%
10,00%
80,00%
13,00%
6,10%
8,90%
30,00%
18,90%
23,30%
13,30%
20,00%
58,90%
27,80%
45,90%
22,20%
24,40%
91,40%
8,90%
7,80%
13,90%
25,00%
8,90%
4,40%
56,00%
4,40%
35,20%
7,80%
17,80%
15,60%
18,90%
78,30%
21,10%
42,80%
21,10%
19,40%
41,10%
18,90%
22,80%
42,80%
46,50%
40,30%
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King of the Belgians
Knife in the clear Water
L'Infinita Fabbrica del Duomo
La Danseuse
La Helada Negra
La Mort de Louis XIV
La Tierra y la Sombra
La la Land
La la Land
Lady Macbeth
Les Chevaliers Blancs
Les Premiers les Derniers
Light Years
Lily Lane
Little Men
Loveless
Loving
Loving Vincent
Lukas & Abel: Vleugelbroertjes
MAUDITE POUTINE
Ma Vie de Courgette
Malgré la Nuit
Manchester by the Sea
Moonlight
Noces
Nocturama
On the other Side
Paterson
Patti Cake$
Personal Shopper
Poesía sin Fin
Quality Time
Raafje Met De Rode Sok
Rams
Retour en Bourgogne
Room
Réparer les Vivants
Sami Blood
Sarajevo Songs of Woe
Silence
Sing Street
Solan & Ludwig: De grote Kaasrace
Son of Saul
Song to Song
Summer 1993
THE OTHER SIDE OF HOPE
The Beguiled
The Eyes of my Mother
The Fury of a Patient Man
The General
The Handmaiden
The Happiest Day in the Life of Olli
Mäki
The Light between Oceans
The Lost City of Z
The Nile Hilton Incident
The Salesman
The Teacher
The Wailing
Through the Wall
Toen mijn vader een struik werd

4
2
1
1
2
2
1
3
1
4
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
1
1
3
3
2
2
1
3
2
2
1
2
1
1
4
1
2
2
1
3
2
1
1
3
2
3
4
1
3
1
2

59
36
14
20
16
27
13
94
81
68
11
10
24
6
24
57
83
220
40
5
10
25
154
112
33
35
9
55
10
24
13
22
7
60
156
45
18
52
23
80
19
3
36
74
19
44
90
14
37
8
45

16,40%
20,00%
15,60%
22,20%
8,90%
15,00%
14,40%
32,60%
202,00%
18,90%
12,20%
11,10%
26,70%
6,70%
13,30%
21,10%
23,10%
48,90%
66,70%
5,60%
11,10%
27,80%
57,00%
41,50%
18,30%
19,40%
10,00%
20,40%
5,60%
13,30%
14,40%
12,20%
7,80%
120,00%
43,30%
112,50%
10,00%
28,90%
25,60%
29,60%
10,60%
3,30%
90,00%
27,40%
10,60%
16,30%
25,00%
15,60%
13,70%
8,90%
25,00%

1
4
3
2
3
2
1
3
1

11
129
74
6
82
27
10
62
10

12,20%
35,80%
27,40%
3,30%
30,40%
15,00%
11,10%
23,00%
11,10%
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TheaterLandgraaf
TheaterLandgraaf

TheaterLandgraaf
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Toni Erdmann
Toni Erdmann
Tonio
Tonio
Tramontane
Ultimo Tango
Un beau Soleil Intérieur
Una Noche sin Luna
Une vie
Verdwijnen
Victoria and Abdul
Voir du pays
Waldstille
Warehoused
Waterboys
Weiner
White Sun
Wind River
Eye in the Sky
Totalen (128 evenementen)

4
1
4
1
2
1
3
1
3
3
4
1
1

194
35
125
50
27
49
131
20
73
101
95
20
8

3
2
1
1
1
1
263

156
73
3
33
28
29
7.087
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34,50%
89,00% TheaterLandgraaf
31,30%
115,00% TheaterLandgraaf
15,00%
54,40%
48,50%
22,20%
27,00%
37,40%
26,40%
22,20%
8,90%
besloten
57,80% vluchtelingenwerk
40,60%
3,30%
36,70%
31,10%
32,20%
29,91%
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JAARREKENING 2017
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Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)
31-12-2017

31-12-2016

2.103

98

278

457

5.143

1.228

Omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa

4.506
12.416

4.986
13.285

Liquide middelen

99.296

94.778

123.743

114.832

110.793

110.114

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handelskredieten

3.875

544

Loonbelasting en premies
Overige schulden en overlopende passiva

68
9.006

284
3.890

123.743

114.832

Activa
VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa
Inventaris
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Handelsdebiteuren

Passiva
Eigen Vermogen
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Staat van Baten en Lasten over 2017
2017

2016

57.483
45.645

52.309
45.335

11.838

6.974

Subsidiebaten

100.000

100.000

Bruto bedrijfsresultaat

111.838

106.974

64.624
303
45.883

58.589
993
40.127

110.810

99.709

1.028

7.265

-349

-184

679

7.081

-

-

Resultaat na belastingen

679

7.081

Resultaatbestemming
Toevoeging aan de vrij besteedbare reserves

679

7.081

Netto Omzet
Inkoopwaarde van de omzet

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
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Algemene toelichting
Algemeen
De Stichting Filmhuis de Spiegel is statutair gevestigd te Heerlen en is onder nummer 41072156
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
De activiteiten zijn omschreven als het vertonen van films met hoge artistieke / culturele waarde.
Algemene Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland geldende Richtlijn C1 "Kleine Organisaties-zonderwinststreven" van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode 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 de periode, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingspijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingspijs of lagere netto opbrengstwaarde. Deze lagere
netto opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen voor
oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen en overige schulden
Liquide middelen en overige schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en
diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.
Inkoopwaarde van de omzet
Onder inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe
te rekenen kosten.
Personele kosten
Bij de bepaling van de personele kosten wordt rekening gehouden met opbouw vakantierechten en af te
dragen pensioenlasten. Pensioen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar
verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten
zodra deze verschuldigd zijn.

Jaarverslag 2017 – Stichting Filmhuis De Spiegel

17- 25

FILMHUIS DE SPIEGEL

Toelichting op de balans
ACTIVA
Materiële vaste activa

31-12-2017

31-12-2016

Inventaris
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen

98
2.308
303

1.091
0
993

Boekwaarde per 31 december

2.103

98

278

457

Debiteuren

5.143

1.228

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

4.506

4.986

10.000
20
2.396

10.000
156
268
2.860

12.416

13.284

83

-

5.766
90.667

2.587
90.511

2.780

1.680

99.296

94.778

Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Vorderingen
Handelsdebiteuren

Overlopende activa
Subsidievordering gemeente Heerlen
Rente
Loonbelasting en premies
Diversen
Liquide middelen
Kruisposten
Rabobank verenigingsrekening
Rabobank Bedrijfstelerekening
Kas
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PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

54.887
19.906
36.000

54.208
19.906
36.000

110.793

110.114

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

54.208
679

47.127
7.081

Stand per 31 december

54.887

54.208

19.906

19.906

Eigen vermogen
Vrij besteedbare reserves
Bestemmingsreserve nieuwe locatie
Bestemmingsreserve digitalisering

Vrij besteedbare reserves

Bestemmingsreserve nieuwe locatie
Stand per 1 januari / 31 december

Het bestuur heeft gelet op het voornemen om de activiteiten naar een andere locatie te verplaatsen
besloten om een bestemmingsreserve te vormen voor de kosten van de verhuizing.
Bestemmingsreserve digitalisering
Stand per 1 januari / 31 december

36.000

36.000

In 2013 is door de Gemeente Heerlen een subsidie toegekend voor de digitalisering van de filmzaal. Het
bestuur heeft besloten het ontvangen voorschot in de bestemmingsreserve digitalisering op te nemen.
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Premies
Overlopende passiva
Accountantskosten
Overige overlopende passiva

68
-

115
169

68

284

4.612
4.394

2.400
1.490

9.006

3.890

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Huurverplichting onroerende zaken
De locatie wordt gehuurd van de gemeente Heerlen. De huurlasten in 2017 bedroegen € 11.749
Over de toekomstige huurverplichting is alleen te zeggen dat de huurlasten in 2018 ongeveer
gelijk zullen zijn aan 2017. Op de langere termijn wordt samen met de gemeente gezocht naar
een nieuwe locatie voor het filmhuis. Over de daarbij horende huurverplichting is niets te
zeggen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Netto omzet
Entreegelden
Ontvangen lidmaatschapsgelden
Inkomsten cursussen
Omzet foyer
Films op locatie
Projecten

Inkoopwaarde van de omzet
Inkopen foyer
Inkopen films
Inkopen overige activiteiten

Subsidiebaten
Exploitatiesubsidie gemeente Heerlen

2017

2016

32.502
4.340

29.894
5.118

1.024
8.372

9.087

1.065
10.179

1.962
6.248

57.483

52.309

2.652
24.305
18.688

2.762
26.733
15.840

45.645

45.335

100.000

100.000

100.000

100.000

De exploitatiesubsidie is aan te merken als een structurele subsidie en is tot en met het boekjaar
2016 definitief vastgesteld door de Gemeente Heerlen.

Personeelskosten

2017

Salarissen incl.
vakantietoeslag

2016

4.658

5.051

825
257
58.884

887
348
52.303

64.624

58.589

42.840

42.000

Kosten vrijwilligers
Onkostenvergoedingen

8.684
2.040

8.640
1.931

Overige personeelskosten

5.321

-

58.884

52.571

Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten

Overige Personeelslasten
Inhuur management

Personeelsleden
Het filmhuis had in 2017 een persoon part time in dienst
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Afschrijvingen

2017

Afschrijvingen materiële vaste activa

303

2016
993

Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Huisvestingskosten
Huur onroerend goed
Kantoorkosten
Kantoorbehoeften
Internet en communicatiekosten
Contributies en abonnementen
Verkoopkosten
Reclame en advertentiekosten
Representatiekosten
Overige verkoopkosten
Algemene kosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Advieskosten nieuwe locatie
Verzekeringen
Overige algemene kosten

11.749
4.985
14.782
14.367

8.217
5.193
19.942
6.776

45.883

40.127

11.749

8.217

652
3.395
938

438
3.760
994

4.985

5.193

10.771
698
3.313

15.034
1.178
3.729

14.782

19.942

7.112
571
502
6.182

4.500
725
82
502
967

14.367

6.776

369
20

340
156

-349

-184

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten
Saldo baten -/-lasten

Ondertekening
Heerlen, 11 juli 2018
Filmhuis de Spiegel
Namens deze, H. Frins
Penningmeester
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Overige toelichting

Verwerking van het resultaat 2017

Het bestuur stelt voor om de winst over 2017 ad € 679 toe te voegen aan de overige reserves.
Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt.
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Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Filmhuis de Spiegel

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Filmhuis de Spiegel per 31 december 2017
en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1
“Kleine organisaties-zonder-winststreven".
De jaarrekening bestaat uit:
1. De balans per 31 december 2017;
2. De staat van baten en lasten over 2017; 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 Filmhuis de Spiegel 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.
B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie,
die bestaat uit:
-

het jaarverslag;
de overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
-

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 “Kleine
organisaties-zonder-winststreven" is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1
“Kleine organisaties-zonder-winststreven".
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 “Kleine organisaties-zonderwinststreven". In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het bestuur 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 het bestuur afwegen of de rechtspersoon in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de rechtspersoon te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de rechtspersoon 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.
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit.
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan.
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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