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I. Bestuursverslag 

Doelstelling en beleid. 

Deelnemingen

Verbonden partijen 

Dit betekent dat deze stichting samen met de stichting Earbrow worden aangemerkt als verbonden partijen.

Governance Code Cultuur

Bezoldigingsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging

Deze doelstelling wordt nagestreefd door het ontwikkelen en promoten van levende muziek in al haar facetten. 

TivoliVredenburg is een concept dat het beste van de klassieke muziek, pop, dance en jazz en in één gebouw verenigt. 

Daarmee wil TivoliVredenburg een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid en de woonaantrekkelijkheid van 

de stad Utrecht. 

De statutaire doelstelling van Stichting TivoliVredenburg is het ten behoeve van een zo breed mogelijk publiek 

verzorgen van een gevarieerd, verrassend, vernieuwend en verrijkend aanbod van levende muziek en het op die 

grondslag exploiteren en in stand houden van het gebouw TivoliVredenburg.

De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de directeur-bestuurder vast. De beloning van de directeur-bestuurder 

(inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage en onkosten, maar exclusief sociale lasten) bedraagt 

74% van de maximum norm in het kader van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector. 

Stichting TivoliVredenburg volgt als bezoldigingsbeleid de cao Nederlandse Poppodia en Festivals (NPF). Stichting 

TivoliVredenburg heeft voor haar werknemers een zogenaamde middelloon pensioenregeling getroffen. De 

pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW); deelname is verplicht voor alle 

werknemers. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last in het jaar verantwoord.

De Stichting TivoliVredenburg wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezicht-model. De 

Raad van Toezicht onderschrijft dan ook de principes en ‘best practice’ bepalingen van het 

raad-van-toezicht-model, zoals beschreven in de Governance Code Cultuur en spant zich in 

hieraan te voldoen conform de omvang van de stichting, haar activiteiten en het daaraan 

verbonden financieel en maatschappelijk belang.

De cultuursector kenmerkt zich door een grote diversiteit, maar voor de gehele sector 

geldt hetzelfde: mede gelet op het werken met gemengde financiering, is risicobeheer, 

toezicht en verantwoording zwaarder gaan tellen. Hiervan zijn we ons bewust en hanteren 

we de Governance Code Cultuur. Het biedt een instrument voor goed bestuur en toezicht.

De stichtingen Le Guess Who? en de Helling werden in 2014 als verbonden partijen aangemerkt vanwege bestuurlijke 

betrokkenheid van sleutelfunctionarissen van de Stichting TivoliVredenburg bij deze culturele organisaties. De 

bestuurlijke betrokkenheid is in het in de loop van 2015 beëindigd. Sindsdien worden deze stichtingen niet meer als 

verbonden partijen aangemerkt. In het voorjaar van 2015 zijn bestuurder en controller van TivoliVredenburg 

toegetreden tot het bestuur van de stichting Vrienden van Vredenburg.

Eind 2014 is de 100% dochteronderneming Het Gegeven Paard B.V. opgericht. In deze vennootschap zijn activiteiten 

van Grand Café “Het Gegeven Paard” ondergebracht. Met ingang van 2015 consolideert Stichting TivoliVredenburg deze 

deelneming in de jaarrekening. Dit in tegenstelling tot voorgaand jaar waarin gebruik werd gemaakt van de 

consolidatievrijstelling krachtens artikel 2BW 407 lid 1 vanwege de in financiële zin te verwaarlozen betekenis van Het 

Gegeven Paard  op het geheel.

De statuten van de Stichting zijn geënt op de Governance Code Cultuur. De Stichting is statutair gevestigd aan de 

Vredenburgkade 11 te Utrecht met feitelijk vestigingsadres Vlaamse Toren 7 te Utrecht.

Stichting TivoliVredenburg is het resultaat van het samengaan van de organisaties van Stichting Tivoli en de dienst 

Vredenburg van de gemeente Utrecht per 1 januari 2014. Vanaf juni 2014 wordt de volledig geïntegreerde exploitatie 

gerealiseerd vanuit het van de gemeente Utrecht gehuurde gebouw aan de Vredenburgkade in Utrecht.
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ANBI

Activiteiten en bezoekersaantallen

Reflectie op het financieel resultaat 

Omzetontwikkeling en brutomarge activiteiten

De gemeente Utrecht heeft een reservering gemaakt voor het opvangen van de tekorten in de exploitatie van 

TivoliVredenburg in 2014, 2015 en 2016 van 5,3 miljoen euro. In 2015 is de aanvullende bijdrage van 1,1 miljoen euro 

over het voorgaande boekjaar (2014) ontvangen en verantwoord onder subsidies. Begroot in 2015 was een bijdrage van 

10,6 miljoen euro bestaande uit ongeveer acht miljoen euro reguliere bijdrage en 2,5 miljoen euro incidenteel als deel 

van bovenstaande reservering.  Overeenkomstig geldende afspraken is de reguliere bijdrage van acht miljoen euro 

ontvangen en in de jaarrekening verwerkt. De gevraagde incidentele bijdrage is op basis van het resultaat van 2015 2,2 

miljoen euro in plaats van de begrote 2,5 miljoen euro. Deze bijdrage is als vordering opgenomen in de jaarrekening.

De toename van het aantal bezoekers is  het gevolg van het grotere aantal activiteiten en een hoger gemiddeld aantal 

bezoekers per activiteit. Grofweg zijn 47 duizend extra bezoekers toe te wijzen aan de groei van het aantal activiteiten 

en 52 duizend bezoekers als gevolg van een hoger gemiddeld bezoek per activiteit. Ook de 89 duizend bezoekers van de 

zogenaamde externe horeca (café Het Gegeven Paard) zijn opgenomen in de totale bezoekersaantallen. 

Het organiseren van meer activiteiten dan begroot en de daarmee gepaard gaande stijging van het aantal bezoekers 

heeft geleid tot een omzetverhoging op de activiteiten van 4,3 miljoen euro. Dit is een omzetstijging van bijna 30% ten 

opzichte van de begroting.

De directe kosten van deze activiteiten en de vaste kosten tezamen zijn ongeveer met hetzelfde bedrag gestegen. De 

totale brutomarge op activiteiten is  met twee miljoen euro 5% lager dan begroot. De samenstelling van de brutomarge 

op onderdelen is: : Programmering -/-  2,3 miljoen euro; Horeca 3,1 miljoen euro; zakelijke verhuur 0,8 miljoen euro en 

overige omzet 0,4 miljoen euro. In het navolgende deel worden de belangrijkste categorieën toegelicht. 

Uit sponsoring, bijdragen uit fondsen, bijdragen en donaties, ook wel de ‘derde geldstroom’ genoemd, is een 

totaalbedrag van ongeveer één miljoen euro gerealiseerd. Hiervan is 40% toe te wijzen aan investeringsbijdragen en het 

overige deel, 650 duizend euro,  opgenomen in het exploitatieresultaat. Ontvangen maar nog niet aan activiteiten 

toegewezen bedragen zijn als vooruit ontvangen gelden in de balans opgenomen. De aan bovenstaande funding toe te 

wijzen verkrijgingskosten bedragen circa 6% van het totaal van de exploitatie- en investeringsbijdragen.

Met de totale  omzet is een brutomarge op activiteiten gerealiseerd van 2,6 miljoen euro, die daarmee nagenoeg 

overeenkomt met de begrote brutomarge. Tezamen met de van de gemeente Utrecht verkregen reguliere bijdrage van 

acht miljoen euro en de te ontvangen aanvullende bijdrage van 2,2 miljoien euro dient deze marge voor het dekken van 

de lasten van de organisatie en de kosten van de financiering.

Stichting TivoliVredenburg heeft in 2015 een jaar achter de rug waarin beduidend meer activiteiten en bezoekers zijn 

geweest dan begroot. Het geconsolideerd exploitatieresultaat is ruim 0,9 miljoen euro. De omzet, inclusief 

gemeentelijke bijdrage, is  gestegen naar bijna 31 miljoen euro en daarmee vijf miljoen euro hoger dan begroot. Ten 

opzichte van de begroting steeg de 'eigen'-omzet (zonder gemeentelijke bijdrage) met vier miljoen euro, opbrengsten 

uit fondswerving met 160 duizend euro en de gemeentelijke bijdragen met 0,7 miljoen euro.

TivoliVredenburg stond in 2015 garant voor een programma met daarin opgenomen 1.202 activiteiten die in totaal 

762.604 bezoekers trokken. Feitelijk werden 66 activiteiten meer gerealiseerd dan begroot en kwamen in totaal 98 

duizend bezoekers meer naar deze activiteiten. 

De Stichting TivoliVredenburg is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Deze status maakt het voor de donateurs mogelijk hun gift fiscaal aftrekbaar te laten zijn.

TivoliVredenburg Pagina 4



Programmering

Horeca

Zakelijke verhuur

Het Gegeven Paard
De omzet van café Het Gegeven Paard was hoger dan vooraf gedacht. Bijna 90 duizend bezoekers vonden in 2015 hun 

weg naar dit café. Steeds meer mensen bezoeken het café, ook als zij niet naar een geplande activiteit gaan. Met een 

omzetstijging van 33% ten opzichte van de begroting werden de verwachtingen ruim overtroffen. De stijging van de 

omzet laat zich nog niet vertalen in een even grote verbetering van het resultaat. Het uiteindelijke resultaat was 3% 

beter dan het begrote negatieve resultaat van 160 duizend euro. Op kostenniveau heeft Het Gegeven Paard een lastig 

jaar achter de rug. Er is nog geen sprake van een optimale verhouding tussen personeelskosten en omzet. De 

verwachting is dat deze disbalans minder wordt nu het inzicht in het bezoekersgedrag gestaag toeneemt. De 

vooruitzichten voor het Gegeven Paard zijn goed. In september 2015 is het omslagpunt bereikt naar maandelijkse 

positieve resultaten waarmee de aanloop verliezen terugverdiend kunnen gaan worden. In 2016 verwachten wij een 

positief financieel resultaat. Als de verkeerssituatie met betrekking tot de Vredenburgknoop is opgelost, de nieuwe 

parkeergarage naast ons gebouw in gebruik is genomen en er weer water in de Catharijnesingel stroomt, zal dat een 

sterk positief effect hebben op de resultaten van het café.

De omzet van de zakelijke verhuur was 1,0 miljoen euro hoger dan begroot. De brutomarge op de zakelijke verhuur was 

0,1 miljoen euro hoger dan begroot. Een belangrijke bijdrage aan het succes van de zakelijke verhuur waren onder meer 

de presentatie van de nieuwe collectie van Hunkemöller en de personeelsbijeenkomsten van CapGemini en CGI.

De omzet van horeca is in 2015 van de begrote 5,5 miljoen euro gestegen naar 5,9 miljoen euro. De stijging blijft 

daarentegen achter bij de verwachtingen gebaseerd op het hogere bezoekersaantal. De gemiddelde besteding per 

bezoeker was lager dan ingeschat. TivoliVredenburg heeft forse inspanningen geleverd de directe kosten van de horeca 

te verlagen. De ingezette lijn om een betere balans te krijgen tussen de omzet en inzet van personeel lijkt daarmee de 

gewenste richting te hebben gekregen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in lagere directe kosten. De brutomarge op de 

horeca is als gevolg daarvan 0,5 miljoen euro hoger dan begroot. 

Naast de festivals waren er ook bijzondere en succesvolle andere concerten en activiteiten. Enkele van de highlights in 

2015 waren het Nederlands Kamerkoor – De tijd staat stil, BBC Symphonic Orchestra, Concerto Copenhagen, Pieces of 

Tomorrow, Snarky Puppy, Patti Smith and her Band performing ‘Horses’, Kraftwerk tijdens de start van de Tour de 

France en de twee uitverkochte concerten van King Crimson.

We zijn trots op de succesvolle festivals die we in 2015, al of niet met externe partners, hebben georganiseerd. 

Opnieuw werd duidelijk dat het unieke gebouw van TivoliVredenburg zich goed leent voor festivals en dat het ons ook 

steeds beter lukt om die mogelijkheden van het gebouw optimaal te benutten. Festivalhoogtepunten in 2015 waren 

onder meer: Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht, TivoliVredenburg Festival, Nederlands Film Festival, Reggae 

Fever, Catch, Ramblin’ Roots, 3FM Awards, My first festival, Buma Classical Convention, Le Guess Who?, Gaudeamus 

Muziekweek en de Nacht van de Poëzie. 

In de begroting was rekening gehouden met een negatieve brutomarge op de programma activiteiten van 1,7 miljoen 

euro. De gerealiseerde bruto marge is procentueel gezien nagenoeg gelijk aan de begrote; 23% versus 24%. Dit 

betekent in absolute zin dat de brutomarge oploopt naar 2,3 miljoen euro negatief. Geconcludeerd wordt dat het 

hogere aantal activiteiten heeft geleid tot een hogere omzet. Het neerzetten van een attractief programma leidde ook 

tot een hoger aantal bezoekers.

Er is maximaal ingezet om opbrengsten en kosten in balans te houden en de begrote verhoudingen te realiseren. 

Daarbij is de mogelijkheid benut om tijdig bij te sturen in de programmering;  minder onrendabele programmering en 

meer rendabele. Besluitvorming hierover bepaalt in hoge mate ons culturele profiel, onze ambitie en ons imago. 

Vanzelfsprekend werd in dit proces uiterste zorgvuldigheid betracht om in lijn te blijven met ons jaarplan 2015. 
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Lasten van de organisatie

Personeel

Huisvesting en overige organisatiekosten

Investeringen 

Continuïteit. 

Rekenkamer

Het resultaat van 2015 wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht waardoor in deze jaarrekening een eigen 

vermogen wordt gepresenteerd van 1,1 miljoen euro. De politieke besluitvorming over de additionele bijdrage van 

gemeente Utrecht ter dekking van het feitelijke exploitatietekort 2015 wordt in de loop van 2016 verwacht. 

TivoliVredenburg ziet voldoende aanleiding om deze bijdrage van 2,2 miljoen euro als vordering op te nemen.

In het najaar van 2015 is het rapport van de Rekenkamer verschenen dat gemaakt is in opdracht van de Utrechtse 

gemeenteraad. In dit onderzoek hebben zij gekeken naar de totstandkoming van TivoliVredenburg en naar de huidige 

exploitatie. Volgens de Rekenkamer zijn de financiële consequentie van een groter en duurder gebouw door de 

gemeente Utrecht niet voldoende onder ogen gezien en is bij gelijkblijvende programmering, activiteiten en 

gemeentelijke bijdrage geen sluitende exploitatie van TivoliVredenburg mogelijk. Daarvoor drukken de financiële 

consequenties van het bouw- en voorbereidingstraject samen met die van het grotere en voor beheer en activiteiten 

duurdere gebouw te zwaar op de begroting. Er zijn daarom fundamentele keuzes nodig om tot een gezonde exploitatie 

van het gebouw te komen. Die keuzes hebben betrekking op activiteiten, bezetting van het gebouw, exploitatie en 

horeca, derde geldstromen en gemeentelijke bijdragen. 

Voor de financiering van de investeringen kan TivoliVredenburg gebruik maken van een kredietfaciliteit ter beschikking 

gesteld door de gemeente Utrecht. Met de huidige stand van de investeringen van 6,8 miljoen euro is 36% van deze 

faciliteit gebruikt.

Een belangrijk deel van de personeelskosten wordt direct ten laste gebracht van de activiteiten. Het gaat hier 

voornamelijk om de flexibele schil van medewerkers in de uitvoering van de programmering en zakelijke verhuur. De 

vaste lasten van de organisatie, de zogenaamde ‘overhead’, bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen, 

huisvestingslasten, overige organisatiekosten en financieringslasten.

Een substantieel deel van de investeringen werd gefinancierd uit de beschikbare liquiditeit van TivoliVredenburg. Voor 

het overige is gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit van de gemeente Utrecht. Aangezien er minder gebruik is 

gemaakt van de beschikbare kredietfaciliteit dan begroot, heeft TivoliVredenburg ruim 0,3 miljoen euro minder 

rentelasten. 

De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) van de gebruikersinvesteringen zijn 0,8 miljoen euro lager dan begroot. De 

afschrijvingen zijn een half miljoen euro lager dan begroot als gevolg van de gefaseerde implementatie van de 

gebruikersinvesteringen. 

De huisvestingslasten zijn nagenoeg constant en wijken in gunstige zin slechts 2% af van de begroting. Dit ondanks een 

stijging van de gemiddelde onderhoudskosten gebouw als gevolg van de herijking van het meerjaren onderhoudsplan. 

De overige kosten voor de organisatie zijn 0,1 miljoen euro hoger dan begroot. 

Een bedrag van 0,5 miljoen euro aan frictiekosten personeel is overeenkomstig de afspraken met de gemeente Utrecht 

en Stichting Tivoli gedekt uit de daar voor beschikbaar gestelde middelen. 

Net als vorig jaar zijn de personeelskosten in de overhead hoger dan begroot. Het verschil van 0,8 miljoen euro is 

voornamelijk het gevolg van een hogere inhuur. De grotere omvang van de organisatie is één-op-één het gevolg van de 

schaalgrootte en complexiteit van het gebouw. We doen er alles aan om deze kosten te verlagen. Het ingezette traject van 

organisatie ontwikkeling zal in de loop van 2016 meer duidelijkheid opleveren over mate waarin dit kan. Voor een duidelijke en 

evenwichtige presentatie zijn de kosten van ingehuurde medewerkers voor beveiliging en ICT niet meer onder huisvesting en 

automatisering gerubriceerd. De vergelijkende cijfers van 2014 zijn hierop ook aangepast. 
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Evaluatie

Vooruitblik 2016

Voor TivoliVredenburg geldt dat er extra aandacht uitgaat naar de ontwikkeling van de huisvestingslasten nu een 

onlangs verschenen update van het meer jaren onderhoudsplan tot hogere jaarlijkse onderhoudskosten voor 

TivoliVredenburg als gebruiker leidt dan begroot; gegeven de bestaande demarcatie verhoudingen van onderhoud 

tussen eigenaar en gebruiker van het pand. Hierbij dient te worden aangetekend dat ondanks de renovatie van de grote 

zaal zich onverwachte gebreken manifesteren waarvan nog niet duidelijk is voor wiens rekening deze komen. 

Voor Het Gegeven Paard wordt uitgegaan van een omzet van 1,4 miljoen euro. De vooruitzichten voor Het Gegeven 

Paard zijn goed te noemen. 

In september 2015 is de begroting van stichting TivoliVredenburg door de Raad van Toezicht goedgekeurd en dient als 

basis voor de aangevraagde gemeentelijke bijdrage van Gemeente Utrecht.

De horeca bij de concerten is onze belangrijkste bron van eigen inkomsten. Daar zit ons grootste verdienpotentieel. Als 

gevolg van de hogere bezoekersaantallen zullen deze inkomsten naar verwachting toenemen. Daarnaast voorzien we 

een positief effect van de maatregelen die we nemen om de omzet per bezoeker te verhogen; meer sfeer in de foyers 

en overige ruimtes om de verblijfsduur van de bezoekers te verlengen, zoals meer barren en uitgiftepunten en verdere 

professionalisering van onze horecamedewerkers.

De bezoekersaantallen blijven ook in 2016 verder stijgen. TivoliVredenburg verwacht in het komende jaar ongeveer 830 

duizend bezoekers te ontvangen. 

TivoliVredenburg gaat door op de ingeslagen weg. Wij blijven ons richten op een gevarieerd, verrassend, vernieuwend 

en verrijkend aanbod van levende muziek. In januari 2016 zijn de plannen voor de periode 2017 – 2020 aan de 

gemeente Utrecht aangeboden. In deze plannen worden de ambities van TivoliVredenburg op langere termijn nader 

uiteengezet. Mede op verzoek van de gemeenteraad zijn drie verschillende scenario’s uitgewerkt.

Onderdeel van de evaluatie is ook een terugblik op de exploitatie van TivoliVredenburg vanaf de opening in juni 2014 en 

de vraag in hoeverre de organisatie is toegerust om de ingediende activiteitenplannen te realiseren. De evaluatie moet 

leiden tot een reëel beeld van de mogelijkheden voor een gezonde exploitatie en de benodigde gemeentelijke bijdrage 

die daarbij past. De evaluatie en in te zetten verbeteringen moeten ook leiden tot een meer reguliere verhouding 

tussen de gemeente Utrecht en TivoliVredenburg als culturele onderneming. Politieke besluitvorming wordt in de loop 

van 2016 verwacht.

Voor de cultuurplanperiode 2017-2020 dient TivoliVredenburg een meerjarige aanvraag in voor gemeentelijke 

bijdragen. Het OAT beoordeelt deze aanvraag 2017-2020 op artistieke, organisatorische en financiële aspecten en zal 

adviseren over de haalbaarheid van de plannen in relatie tot de beschikbare middelen.

Na twee jaar exploitatie zou de gemeente Utrecht, zoals afgesproken tussen wethouder en gemeenteraad in 2013, een 

algehele evaluatie van TivoliVredenburg laten uitvoeren. Naar aanleiding van het rekenkamerrapport heeft de 

gemeente Utrecht deze naar voren gehaald en een Onderzoek en Advies Team (OAT) geformeerd onder leiding van 

mevrouw Gehrels.

Begroting 2016

Activiteiten Omzet 18,9  

Directe kosten 15,0  

Brutomarge 3,9    

Gemeente Utrecht Bijdrage 9,6    

Omzet 13,5  

Organisatie Personeel 4,2    

Afschrijvingen 1,5    

Huisvesting 6,5    

Organisatiekosten 0,8    

Kosten 13,0  

0,5    

Financiering Rentelasten 0,5    

Resultaat -

bedragen x € 1.000.000,-
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Cultureel ondernemerschap

We streven naar een optimale balans tussen zakelijke en artistieke doelstellingen.

Tot slot

Utrecht,  22 april 2016

Frans Vreeke

Directeur Bestuurder

We hebben het volste vertrouwen dat TivoliVredenburg zich de komende jaren verder zal ontwikkelen tot een uiterst 

succesvol muziekpaleis, waarover met nog meer trots zal worden gesproken. De ervaringen uit 2015 hebben geleid tot 

nieuwe inzichten van waaruit de verbetering en de vernieuwing van programmering en exploitatie worden gerealiseerd. 

Ook in 2015 was onze inzet hierop gericht. Gegeven de eerder in deze rapportage benoemde oorzaken is deze nog niet 

optimaal. Hoewel in 2015 de aanloopproblemen nog niet volledig zijn opgelost, doet dit niets af aan onze inzet en 

creativiteit om in 2016 het aandeel eigen inkomsten in onze exploitatie absoluut en relatief verder te laten toenemen. 

Cultureel ondernemerschap is ondernemerschap met een extra dimensie. TivoliVredenburg streeft naast haar culturele 

of artistieke doelstellingen ook de gebruikelijke zakelijke doelstellingen na.

Met name verbeteringen in organisatie en processen zullen eerst leiden tot een hoge inzet van externe deskundigheid. 

Ook hier zal TivoliVredenburg nadrukkelijk sturen op de beheersing van deze kosten. De eerder genoemde organisatie 

ontwikkeling zal leiden tot optimalisatie van onze werkprocessen. Hierbij hoort een goede afstemming van onze ambitie 

op de interne organisatie. Daarbij willen we de talenten van onze medewerkers ten volle benutten. Dit zal bijdragen aan 

een verbeterde doelmatigheid en doeltreffendheid van TivoliVredenburg.
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II. Verslag van de Raad van Toezicht

13 februari 2015

  

10 april 2015

10 juli 2015

11 september 2015

De Raad van Toezicht neemt kennis van de eerste tussenrapportage 2015. Bestuurder informeert over het proces om te komen tot 

de instelling van de evaluatiecommissie. De raad geeft aan nadrukkelijk betrokken te willen blijven.

Samen met bestuurder wordt gereflecteerd op de kort daarvoor gehouden commissievergadering Mens & Samenleving van 

Gemeente Utrecht. De Raad van Toezicht constateert op basis van de beschikbare informatie dat gebreken in het gebouw afdoende 

zijn opgepakt. Bestuurder informeert over de voortgang van de organisatie ontwikkeling en geeft aan dat functies beschreven en 

gewaardeerd zullen worden. De raad neemt hiervan kennis en benadrukt dat de efficiency slag taakstellend is. Raad en bestuurder 

beoordelen het proces tot vorming van de evaluatiecommissie ofwel het Onderzoeks- en Adviesteam (OAT), onder leiding van 

mevrouw Gehrels als positief. De profielschetsen van de leden van Raad van Toezicht worden vastgesteld. Afgesproken wordt om 

de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht gelijk te laten lopen met de totale evaluatie van TivoliVredenburg. 

Uitgebreid wordt stil gestaan bij tussenrapportage II. De auditcommissie geeft aan zich zorgen te maken over de stijging van de 

overhead en achterblijven van inkomsten uit zakelijke verhuur en horeca. De raad adviseert bestuurder om vooral de 

huisvestingskosten nog eens ter sprake te brengen bij de Gemeente Utrecht. Tegelijkertijd vraagt de Raad van Toezicht adequaat te 

sturen op de brutomarge van de horeca, de formatie en terugdringen van het ziekteverzuim. De tussenrapportage wordt 

goedgekeurd.

 In dit verslag licht de Raad van Toezicht (RvT) toe hoe hij zijn toezicht in 2015 heeft vormgegeven en de directeur bestuurder 

advies heeft gegeven. Ook wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke onderwerpen, die daarbij aan de orde zijn geweest. 

Verder staat in dit verslag de samenstelling van de raad.

Er wordt kort gesproken over de voorbereidingen op de inhoudelijke positionering van TivoliVredenburg met het oog op de 

cultuurnota 2017 – 2020 van Gemeente Utrecht. De Raad van Toezicht neemt kennis van de uitwerking van het plan van aanpak 

sponsoring. 

De Raad van Toezicht neemt kennis van het ingezette traject van organisatie ontwikkeling onder verantwoordelijkheid van de 

bestuurder. Met ondersteuning van externe expertise wordt de ideale organisatie uitgewerkt. Gedurende deze periode wenst de 

raad regelmatig op de hoogte gesteld te worden van de vorderingen, ook met het oog op te realiseren efficiency maatregelen. De 

stand van de gebouw gerelateerde zaken worden besproken. Met bestuurder wordt een voortgangsgesprek gehouden.

De Raad van Toezicht is in 2015 zes keer voor vergadering bij elkaar gekomen. In die vergaderingen passeerde het volgende de 

revue:

De voorzitter van de Raad van Toezicht had in 2015 samen met de directeur bestuurder vier maal overleg met de wethouder 

Cultuur van Gemeente Utrecht.

De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor het vele werk dat door de organisatie is verricht. Bestuurder, managementteam 

en medewerkers van TivoliVredenburg hebben een meer dan aantrekkelijk programma neergezet en binnen de mogelijkheden voor 

een goede uitvoering gezorgd. In korte tijd heeft TivoliVredenburg veel, zo niet meer dan verwacht werd, gerealiseerd. De Raad 

erkent dat dit alleen maar mogelijk is met het enthousiasme en de enorme inzet waarmee de medewerkers iedere dag aan de slag 

zijn om van TivoliVredenburg een succes te maken. 

De Raad van Toezicht was in 2015 vanuit zijn rol betrokken bij alle bestuurlijke, politieke en soms praktische aangelegenheden in 

het eerste volledige jaar exploitatie van TivoliVredenburg. 

De auditcommissie geeft toelichting op de jaarrekening.  De jaarrekening wordt goedgekeurd en de bestuurder kwijting verleend 

voor het gevoerde beleid. 

Met enkele opmerkingen over tekst en presentatie wordt de aanvraag voor de gemeentelijke bijdrage 2016 en daarmee de 

begroting 2016 goedgekeurd. Ten aanzien van het rapport van de Rekenkamer wordt de planning van het uitbrengen en het geven 

van een inhoudelijke/bestuurlijke reactie besproken. Samen met een extern adviseur bespreken de leden van de raad het ‘plan van 

aanpak opstellen meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020’. De raad geeft een drietal inhoudelijke kaders mee voor het op te stellen plan 

en geeft groen licht voor het vervolg.
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20 november 2015

De heer S.J.A. van der Meer wordt geïnstalleerd als nieuw lid van de Raad van Toezicht.

16 december 2015

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2015 als volgt:

o   De heer Drs. L. van der Meulen (voorzitter)

o   Mevrouw Drs. J.J. van der Wijk

o   De heer Drs. C.C.M. Vendrik

o   De heer Mr J. M. Deveer

o   De heer Drs. C.J.A.M. Romme RA

o   De heer S.J.A. van der Meer (vanaf 20 november 2015)

Medewerkers

Audit Commissie

Utrecht, 22 april 2016

De Raad van Toezicht bespreekt de onlangs gehouden presentatie van het Rapport Rekenkamer. Met belangstelling wordt 

uitgekeken naar de inhoudelijke behandeling in de gemeenteraad begin volgend jaar. Het onderzoeks- en adviesteam zal de 

komende weken gesprekken voeren met interne en externe stakeholders. Inmiddels heeft het team een werkbezoek aan 

TivoliVredenburg gebracht. De auditcommissie heeft met de accountant de resultaten van de interim controle besproken. Uit 

tussenrapportage III constateert de Raad van Toezicht met tevredenheid dat er nog steeds binnen de begroting wordt geopereerd. 

Het concept meerjarenbeleidsplan wordt besproken. Dit resulteert in een aantal suggesties en ideeën. Ten aanzien van het 

ziekteverzuim constateert de Raad van Toezicht dat dit is afgenomen en zich beter verhoudt tot landelijke kengetallen .

In de laatste vergadering van 2015 wordt gesproken over het formele besluitvormingstraject richting de aanvraag tot een 

gemeentelijke bijdrage, deze moet vóór 1 februari 2016 ingediend zijn. Besloten wordt om in januari een extra vergadering te 

plannen. De opdracht van de gemeenteraad om in het meerjarenplan meerdere scenario’s uit te werken wordt door de Raad van 

Toezicht aanvaard. Tevens adviseert de Raad van Toezicht om ook een risicoparagraaf op te nemen in het plan.  De derde 

tussenrapportage wordt kort besproken. De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht om met het auditplan 2015 in te 

stemmen. De raad besluit overeenkomstig dit advies.

De Raad van Toezicht heeft een audit commissie geïnstalleerd. De heren Drs. C.J.A.M. Romme RA (voorzitter) en Drs. C.C.M. 

Vendrik hebben zitting in de commissie om toezicht te houden op het gebied van interne risicobeheersings- en controlesystemen 

en financiële informatieverschaffing. Daarnaast fungeert de auditcommissie als aanspreekpunt voor de externe accountant. De 

auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht onder meer over begrotingen, tussentijdse verantwoordingen, prognoses en de 

jaarrekening. De audit commissie heeft zes keer vergaderd, waarvan twee keer in aanwezigheid van de externe accountant BDO.

Drs. L. van der Meulen en Drs. J.J. van der Wijk hebben in het kader van artikel 24 twee maal overleg gevoerd met de OR. De 

besprekingen hebben in een constructieve sfeer plaatsgevonden. Onderwerpen die zijn besproken betreffen onder meer de interne 

organisatie en met name op de visie op de klassieke programmering en de vormgeving daarvan.

Bij het invullen van de vacatures voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een zorgvuldige 

selectieprocedure. Deze procedure is kwalitatief ingestoken. Bij eventuele gelijke geschiktheid geeft een evenwichtige man- 

vrouwverdeling de doorslag.
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De samenstelling van Bestuur en  Raad van Toezicht in 2015 

Raad van Toezicht :

1. De heer Drs. L. van der Meulen (voorzitter)

Algemeen  directeur VPRO

Nevenfuncties:

a)      Bestuurslid/waarnemend voorzitter Kunsten '92

b)      Lid comité van aanbeveling Stichting KiK

2. Mevrouw  Drs. J .J . van der Wijk

Directeur Conservatorium van Amsterdam

Nevenfuncties:

a)      Voorzitter  Netwerk Nederlandse Conservatoria

b)      Lid Raad van Toezicht Stichting Omroep Muziek

c)       Lid Raad van Toezicht World Science Festival Amsterdam

d)      Jurylid Europese Culturele Hoofdstad  2018

3. De heer Drs. C.C.M . Vendrik

Lid van het College van de Algemene Rekenkamer

Nevenfuncties:

a)   Voorzitter Raad van Advies MPM TU Twente

b)   Lid begeleidingscommissie Planbureau voor de Leefomgeving

4. De heer Mr. J. M. Deveer

Advocaat

5. De heer Drs. C .J.A.M . Romme RA

Openbaar accountant

6. De heer S.J.A. van der Meer (vanaf 20 november 2015)

CEO van Britelayer

Nevenfuncties:

a)      Voorzitter bestuur Stichting Brede School Lumiar

b)      Secretaris Stichting E-rally

Bestuur

De heer Drs. F.P.M. Vreeke

Directeur / bestuurder

Nevenfuncties:

a)      Bestuurslid Stichting Hacking Habitat

b)      Lid klankbordgroep Zimihc

c)       Voorzitter  Utrechts Muziek Overleg

d)      Voorzitter Stichting Vrienden van Vredenburg

e)      Voorzitter Stichting Earbrow

f)       Lid Raad van Advies MEM Stenden Hogeschool



III. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(voor voorgestelde resultaatbestemming)

Noot

€ € € €

VASTE ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA 2.1

Machines en installaties 3.125.411        3.112.917        

Andere Vaste Bedrijfsmiddelen 9.796.451        9.464.124        

Materiële Vaste Activa in uitvoering 74.319             -                        

12.996.181     12.577.040     

12.996.181     12.577.040     

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN 2.2 186.978           200.205           

VORDERINGEN 2.3

Debiteuren 2.235.237        1.026.705        

Te vorderen belastingen 82.687             528.642           

Overige vorderingen en overlopende activa 3.390.384        2.694.319        

5.708.308        4.249.665        

LIQUIDE MIDDELEN 2.4 530.423           452.680           

BALANSTOTAAL 19.421.890     17.479.591     

31 december 201431 december 2015
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Noot

€ € € €

EIGEN VERMOGEN 2.6

Algemene Reserve 173.133           1.388.726        

Onverdeeld resultaat 946.789           -1.215.593      

1.119.922        173.133           

VOORZIENINGEN 2.7

Voorziening Groot Onderhoud 1.030.298        564.000           

LANG VREEMD VERMOGEN 2.8

Kredietfaciliteit Gemeente Utrecht 6.800.000        5.050.000        

Ontvangen bijdrage frictiekosten Tivoli 0                       69.441             

Ontvangen bijdrage frictiekosten Vredenburg 2.862.139        3.210.803        

9.662.139        8.330.244        

KORT VREEMD VERMOGEN 2.9

Crediteuren 2.185.947        2.915.000        

Premies en belastingen 243.778           161.356           

Overige schulden en overlopende passiva 5.179.806        5.335.858        

7.609.531        8.412.214        

BALANSTOTAAL 19.421.890     17.479.591     

31 december 201431 december 2015
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GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Noot

€ € € € € €

DIRECTE INKOMSTEN 3.1

Directe inkomsten activiteiten 18.949.455   14.634.578   13.537.341   

Directe inkomsten funding 646.744        483.312        441.377        

Exploitatiesubsidie 11.349.000   10.612.065   8.629.017     

30.945.199   25.729.955   22.607.735   

DIRECTE KOSTEN 3.1

Directe kosten activiteiten 16.891.406   12.463.778   13.201.791   

Directe kosten funding 61.524           -                     439                

16.952.930   12.463.778   13.202.230   

BRUTOMARGE 3.1

Brutomarge activiteiten 2.058.049     2.170.800     335.550        

Brutomarge funding 585.220        483.312        440.937        

Brutomarge exploitatiesubsidie 11.349.000   10.612.065   8.629.017     

13.992.269   13.266.177   9.405.504     

LASTEN

Personeelskosten 3.2 4.317.766     3.725.067     4.431.810     

Afschrijvingskosten 3.3 1.283.856     1.750.000     632.362        

Huisvestingskosten 3.4.1 6.013.352     6.140.355     3.954.246     

Organisatiekosten 3.4.2 1.023.434     987.580        1.182.644     

Overige kosten 3.4.3 68.872           -                     220.917        

SOM DER LASTEN 12.707.280   12.603.002   10.421.980   

BEDRIJFSRESULTAAT 1.284.989     663.175        -1.016.475    

RENTE BATEN- EN LASTEN 3.5 -338.200       -680.000       -99.529         

RESULTAAT DEELNEMING 3.6 -                     -                     -99.589         

RESULTAAT 946.789        -16.825         -1.215.593    

RESULTAATBESTEMMING

Nog te verdelen resultaat 946.789        

Werkelijk 2015 Werkelijk 2014Begroting 2015
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.284.989     -1.016.475    

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.283.856     632.362        

Mutatie Eigen Vermogen -                     1.276.850     

Mutatie voorzieningen 466.298        564.000        

1.750.154     2.473.212     

Veranderingen in werkkapitaal:

Voorraden 13.227           -200.205       

Vorderingen -1.458.643    -2.373.307    

Kortlopende schulden -802.683       -1.935.712    

-2.248.099    -4.509.225    

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen rente 1.105             16.563           

Betaalde rente 339.305        116.091        

-338.200       -99.529         

Kasstroom uit operationele activiteiten 448.844        -3.152.017    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in financiële vaste activa -                     -99.589         

Investeringen in materiële vaste activa -1.707.080    -7.503.892    

Desinvesteringen in materiële vaste activa 4.083             -                     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.702.997    -7.603.481    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden 1.750.000     8.831.545     

Aflossing van langlopende schulden -418.104       -                     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.331.896     8.831.545     

Mutatie liquide middelen 77.743           -1.923.953    

Het verloop van de liquide middelen is als volgt:

Stand per 1 januari 452.680        2.376.633     

Mutatie boekjaar 77.743           -1.923.953    

Stand per 31 december 530.423        452.680        

2015 2014
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1. Algemene toelichting

1.1 Algemeen

Activiteiten

Vestigingsadres

Groepsstructuur

De 100% dochteronderneming Het Gegeven Paard B.V. is een verbonden partij.

Schattingen

Toelichting op de geconsolideerde balans en de 

geconsolideerde staat van baten en lasten 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder 

normale marktvoorwaarden zijn gedaan.  Hierbij wordt toegelicht de aard en de omvang van de 

transactie en nader informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 

van Stichting TivoliVredenburg zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn 

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 

lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 

bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 

jaarrekeningposten.

Daarnaast worden  “Stichting Earbrow” en "Stichting Vrienden van Vredenburg" als verbonden 

partijen aangemerkt vanwege bestuurlijke betrokkenheid van sleutelfunctionarissen van de Stichting 

TivoliVredenburg bij deze culturele organisaties.  

Stichting TivoliVredenburg (voorheen Stichting Muziekpaleis Utrecht) is opgericht op 9 september 

2008. De stichting verzorgt de geïntegreerde exploitatie in het nieuwe, van de Gemeente Utrecht 

gehuurde, gebouw TivoliVredenburg te Utrecht.

De Stichting heeft fiscaal de status van Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) en is opgenomen 

in het ANBI Register van de belastingdienst onder RSIN 819969898.

De stichtingen Le Guess Who? en de Helling werden in 2014 als verbonden partijen aangemerkt 

vanwege bestuurlijke betrokkenheid van sleutelfunctionarissen van de Stichting TivoliVredenburg bij 

deze culturele organisaties. De bestuurlijke betrokkenheid is in het in de loop van 2015 beëindigd. 

Sindsdien worden deze stichtingen niet meer als verbonden partijen aangemerkt. 

De stichting is statutair gevestigd aan de Vredenburgkade 11 te Utrecht met feitelijk vestigingsadres 

Vlaamse Toren 7 te Utrecht.

De statuten van de Stichting zijn geënt op de Governance Code Cultuur. 

Op 15 december 2014 is de 100% dochteronderneming Het Gegeven Paard B.V. opgericht. In deze 

vennootschap zijn met terugwerkende kracht vanaf september 2014 de exploitatie activiteiten van 

Grand Café “Het Gegeven Paard” ondergebracht. Het Gegeven Paard B.V. huurt de ruimte en de 

inventaris van TivoliVredenburg. 

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamelijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook de statutaire 

bestuurder, leden van de Raad van Toezicht en andere sleutelfunctionarissen in het management van 

de Stichting en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
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1.2 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Consolidatie

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 

zijn opgenomen onder het de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen 

instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet opgenomen in het kassstroomoverzicht.

Continuïteit

Op balansdatum overschreden de kortlopende schulden de vlottende activa met circa € 

1,2 miljoen. De Stichting heeft echter € 12,2 miljoen vrije kredietruimte binnen een 

langlopende kredietovereenkomst, de gemeentelijke bijdrage 2016 is reeds toegekend 

voor een bedrag van € 7,8 miljoen. Daarnaast zijn afspraken gemeekt met de Gemeente 

Utrecht over de periode 2017-2020 en heeft de Gemeente Utrecht toegezegd de 

exploitatietekorten 2015 en 2016 te dekken middels een aanvullende bijdrage. Voor 2015 

is deze bijdrage als vordering opgenomen. Op grond hiervan is de jaarrekening opgesteld 

onder de  veronderstelling van continuiteit.

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Stichting TivoliVredenburg samen 

met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap 

kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen 

waarin Stichting TivoliVredenburg direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen 

doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële 

en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële 

stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan 

uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen 

groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden 

geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn 

gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij 

er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van 

groepsmaatschappijen zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen van Stichting TivoliVredenburg

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven', zoals 

gepubliceerd onder verantwoording van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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.
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De in de consolidatie begrepen vennootschap is:

-       Het Gegeven Paard B.V., Utrecht, (100%)

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijking met de begroting 2015

1.3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor 

groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het 

geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot 

onderhoud verloopt.

De vergelijkende cijfers 2014 van Het Gegeven Paard B.V. zijn niet geconsolideerd vanwege te 

verwaarlozen belang.

Bijdragen van sponsors of donoren aan investeringen van de Stichting worden in mindering gebracht 

op de aanschafwaarde en vallen stelselmatig vrij als vermindering van de afschrijvingslasten, over de 

economische levensduur van de betreffende investeringen.

De begrotingscijfers in de jaarrekening betreft de begroting zoals opgenomen bij de subsidie 

aanvraag d.d. 20 oktober 2014. Voor vergelijkbaarheid van de cijfers zijn enkele herrubriceringen 

doorgevoerd en daarnaast is de subsidiebeschikking 2015 als uitgangspunt gebruikt. Indien van 

toepassing is dit bij de betreffende onderwerpen toegelicht.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan 

worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. De 

nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening.

De grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd ten opzichte van 

vorig jaar.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Stichting TivoliVredenburg beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast 

activum aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties 

aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het activum vastgesteld. Indien het niet mogelijk is 

de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 

bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een activum hoger is dan de realiseerbare 

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder 

aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Met op 

balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt de 

deelneming op nihil gewaardeerd. Indien en voorzover de Stichting instaat voor de schulden van de 

deelneming, danwel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in 

staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.
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Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Schulden

Voorzieningen

1.4 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

krediet¬instellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van 

de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening 

als interestlast verwerkt.

Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct 

zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 

opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, 

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio en disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Opbrengstverantwoording

Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoop-

kosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van 

de voorraden.

Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet 

meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa 

niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waarde-

vermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, 

first out) of lagere opbrengstwaarde.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de 

verkrijging of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun 

huidige staat te brengen. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het 

jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden afzonderlijk bepaald en in mindering gebracht 

op de boekwaarde van de debiteurenvorderingen. 

TivoliVredenburg Pagina 20



Netto-omzet

Kosten

Personeelsbeloningen

Sponsorgelden

Financiële baten en lasten

1.5 Financiële instrumenten en risicobeheersing

Rente- en kasstroomrisico

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s 

met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

De Stichting heeft kredietovereenkomst met een vaste rente tot 2019. Met betrekking tot 

haar liquiditeiten loopt de Stichting een beperkt risico voor wat betreft de variabele rente 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-

en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Stichting TivoliVredenburg hanteert de CAO voor Nederlandse Poppodia en Fesivals (NPF) en heeft 

voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen. De pensioenregeling is ondergebracht bij het 

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), deelname is verplicht voor alle werknemers en de 

pensioenregeling is een zogenaamde middelloonregeling. De over het verslagjaar verschuldigde 

premie wordt als last in het jaar verantwoord.

WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector 

(WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregels toepassing WNT. De instelling heeft de 

Beleidsregels toepassing WNT, waaronder het wetsvoorstel Aanpassingswet WNT, als normenkader 

bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen en overige immateriële en materiële vaste activa worden 

gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire 

methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Valuta en prijsrisico

Stichting is uitsluitend werkzaam in Nederland en voert haar dienstverlening en inkoopactiviteiten 

over het algemeen uit in Euro’s, voor een beperkt aantal transacties worden buitenlandse valuta 

gehanteerd. Van een valutarisico is geen sprake. De Stichting heeft geen effecten of afgeleide 

financiële instrumenten.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben.

Rentebaten, rentelasten en banktransactiekosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend 

met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar 

waarvoor deze zijn toegezegd. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 

worden ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen 

voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief 

omzetbelasting.

Sponsorgelden en donaties worden als baten verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar 

waarvoor deze zijn toegezegd. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 

worden ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 

verrichten diensten.
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Kredietrisico

Liquiditeitsrisico

Stichting TivoliVredenburg heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt in 

het algemeen plaats op basis van krediettermijnen tussen de 15 en 30 dagen. De liquide middelen 

staan uit bij banken die minimal een A-rating hebben. 

Stichting TivoliVredenburg heeft de beschikking over een kredietfaciliteit van € 16 miljoen met de 

mogelijkheid deze te verhogen tot €  19 miljoen waarvan op balansdatum circa € 6,8 miljoen is 

opgenomen.

haar liquiditeiten loopt de Stichting een beperkt risico voor wat betreft de variabele rente 

op de spaarrekeningen.
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2. Toelichting op de geconsolideerde balans

2.1 Materiële vaste activa

Totaal

€ € € €

Aanschafwaarde per 1 januari 2015 13.209.402     -                        3.281.228        9.928.174        

Cumulatieve afschrijving -632.362         -168.311         -464.051         

Boekwaarde per 1 januari 2015 12.577.040     -                        3.112.917        9.464.123        

Mutaties 2015

Investeringen 1.862.671 229.912           371.470           1.261.289        

Afschrijvingen -1.283.854 -                        -358.976 -924.878

Desinvesteringen -5.670 -                        -                        -5.670

Afschrijvingen desinvesteringen 1.587 -                        -                        1.587

Ontvangen investeringsbijdragen -155.593 -155.593         -                        -                        

Mutaties 419.141           74.319             12.494             332.328           

Aanschafwaarde per 31 december 2015 14.912.397     74.319             3.652.698        11.185.380     

Cumulatieve afschrijving -1.916.216      -                        -527.287         -1.388.929      

Boekwaarde per 31 december 2015 12.996.181     74.319             3.125.411        9.796.451        

Afschrijvingstermijn 5 t/m 15 jaar 5 t/m 40 jaar

Onder machines en installaties zijn licht, geluid, beeld en koelsysteeminstallaties verantwoord.

2.2 Voorraden

2015 2014

De voorraden zijn als volgt gespecificeerd € €

Centraal Magazijn Horeca 171.133           193.106           

Merchandise 10.685             -                        

Parkeerkaarten 5.160               7.099               

186.978           200.205           

2.3 Vorderingen

2015 2014

De vorderingen zijn als volgt gespecificeerd € €

Debiteuren 2.280.237        1.061.705        

Voorziening Debiteuren -45.000            -35.000            

Subtotaal debiteuren 2.235.237       1.026.705       

Te vorderen omzetbelasting 82.687             528.642           

Vordering op Het Gegeven Paard B.V. -                        100.492           

Vordering op Stichting de Helling -761                 23.717             

Nog te ontvangen exploitatiesubsidie Gemeente Utrecht 2.602.450        431.451           

Nog te ontvangen subsidie weerstandsvermogen Gemeente Utrecht -                        798.000           

Overige vorderingen 678.236           1.068.346        

Overlopende activa 110.459           272.312           

Subtotaal overige vorderingen & overlopende activa 3.390.384       2.694.319       

5.708.308        4.249.665        

Materiële 

vaste activa in 

uitvoering

Machines en 

installaties

Andere Vaste 

Bedrijfsmid- 

delen

Over de vordering op het Gegeven Paard B.V. wordt geen rente in rekening gebracht. Omtrent aflossingen en zekerheden 

is vooralsnog niets overeengekomen. De overige vorderingen hebben betrekking op vooruitbetaalde bedragen (ongeveer € 

0,5 mln) en nog te ontvangen bedragen (ongeveer € 0,2 mln). Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd korter 

dan 1 jaar.

Voor de reguliere vaste bedrijfsmiddelen wordt een afschrijftermijn gehanteerd van 5 t/m 15 jaar.

Andere vaste bedrijfsmiddelen bestaan voornamelijk uit inrichting pand, horeca, automatisering, overige theatertechniek 

en bouwkundige investeringen.

Voor bouwkunige aanpassingen wordt een afschrijftermijn gehanteerd van 40 jaar. 
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2.4 Liquide Middelen

2015 2014

De liquide middelen zijn als volgt gespecificeerd € €

Kas 158.561           57.678             

Bank 371.862           395.002           

530.423           452.680           

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting TivoliVredenburg.

2.6 Eigen Vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is gespecificeerd in de enkelvoudige jaarrekening.

2.7 Voorzieningen

2015 2014

De voorzieningen zijn als volgt gespecificeerd € €

Balans per 1 januari 564.000                                   - 

Dotatie 1.451.757        564.000           

Onttrekking uitgaven -985.459         -                        

Balans per 31 december 1.030.298        564.000           

2.8 Lang vreemd vermogen

De langlopende schulden zijn als volgt gespecificeerd € € € €

Kredietfaciliteit Gemeente Utrecht 6.800.000        -                        6.800.000        

Ontvangen bijdrage frictiekosten Tivoli 0                       69.441             -                        -                        

Ontvangen bijdrage frictiekosten Vredenburg 2.862.139        348.664           1.300.000        1.562.139        

9.662.139        418.105           1.300.000        8.362.139        

De aflossingsverplichting 2016 is opgenomen onder overige schulden.

Het saldo materiele vaste activa bedraagt per balansdatum € 12.996.181, hiertegen over staat een opname uit de 

kredietfaciliteit van € 6.800.000.  Een bedrag van € 6.196.181 is in 2015 tijdelijk anders gefinancierd uit eigen inkomsten 

van reguliere bedrijfsactiviteiten en beschikbaar vermogen.  

De afgesloten kredietfacilitiet bij de Gemeente Utrecht is per balansdatum € 16.000.000 tegen vijf jaar vaste rentevoet van 

5,47% op jaarbasis. Er wordt rente gerekend over het opgenomen bedrag.

Resterende 

looptijd > 5 

jaar

Stand per 

31.12.2015

Op basis van de door Arcadis in 2015 geactualiseerde Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) is voor het groot 

gebruikersonderhoud van TivoliVredenburg een voorziening groot onderhoud gevormd. De voorziening heeft een 

overwegend langlopend karakter.

Resterende 

looptijd < 1 

jaar

Resterende 

looptijd > 1 

jaar
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2.9 Kort vreemd vermogen

2015 2014

Het kort vreemd vermogen is als volgt gespecificeerd € €

Crediteuren 2.185.947       2.915.000       

Loonbelasting 156.631           140.226           

Pensioenpremies 87.147             21.130             

Subtotaal premies & belastingen 243.778          161.356          

Reserveringen personeelslasten 377.959           453.503           

Rekening-courant De Helling -                        30.060             

Vooruitontvangen Baten 1.101.037        1.321.315        

Vooruitontvangen Ticketgelden 2.463.797        2.266.760        

Frictiekosten verplichting 418.104           501.301           

Overige schulden 818.909           762.918           

Subtotaal overige schulden en overlopende passiva 5.179.806       5.335.858       

7.609.531        8.412.214        

Het kort vreemd vermogen bestaat voor nihil uit langlopende schulden.

2.10 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen

Orgel

Kredietfaciliteit

Frictiekosten personeel

Uit hoofde van de inbreng van de Gemeente Utrecht/ Stichting Tivoli zijn afspraken gemaakt over salarisgaranties of 

–toeslagen boven CAO niveau. De hiervoor ontvangen bijdragen zijn, afhankelijk van diverse variabelen,  naar verwachting 

niet toereikend om de hiermee samenhangende toekomstige verplichtingen (middel)lange termijn volledig te dekken. 

Deze bijdragen zijn verantwoord onder de langlopende schulden.

TivoliVredenburg heeft een kredietfaciliteit van € 19 miljoen toegezegd gekregen van de Gemeente Utrecht ten behoeve 

van de gebruikersinvesteringen. Er is per balansdatum een kredietovereenkomst afgesloten binnen deze faciliteit van € 16 

miljoen. De kredietfaciliteit zal uiterlijk in 2019 bij het verlopen van de 5-jaar rentevaste periode (5,47%) herijkt worden, 

waarbij de mogelijkheid tot aantrekken van financiering gegarandeerd blijft.

TivoliVredenburg is op 20 december 2013 een huurovereenkomst aangegaan met de Gemeente Utrecht, inzake het 

bedrijfspand gelegen aan Vredenburgkade 11 te Utrecht. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van veertig jaar. 

De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. De overeenkomst loopt derhalve tot 31 december 2053. De jaarhuur bedraagt € 

3.558.357 in 2016.

In de kredietovereenkomst is opgenomen dat TivoliVredenburg zich verplicht om op eerste verlangen van de Gemeente 

Utrecht medewerking te verlenen aan het vestigen van een bezitloos pandrecht op alle daarvoor in aanmerking komende 

zaken welke op basis van deze kredietovereenkomst gefinancierd worden, zulks tot zekerheid voor de nakoming van de uit 

deze overeenkomt voortvloeiende verplichtingen. TivoliVredenburg verklaart onvoorwaardelijk mee te werken aan alle 

formaliteiten nodig voor het vestigen van bedoelde pandrechten.

In 2015 is een overeenkomst aan gegaan met de firma Gebroeders van Vulpen B.V. voor de bouw van een orgel in de grote 

zaal. De waarde van de overeenkomst bedraagt € 361.600 en moet worden betaald in vijf termijnen. De termijnen zijn 

verschuldigd afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Er is met de Stichting Orgel Comite Muziekcentrum 

Utrecht overeengekomen dat zij de kosten van het orgel betalen uit hun middelen. De eerste twee termijnen van 20% zijn 

gefactureerd en de eerste termijn is voldaan.

In 2014 was € 99.124 frictiekosten Tivoli en € 402.177 frictiekosten MCV (totaal € 501.301) opgenomen onder de 

langlopende schulden. De vergelijkende cijfers 2014 zijn met de bovenstaande bedragen aangepast.
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3. Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

3.1 Bruto marge

€ € € € € €

Omzet Programma 9.803.174     6.939.350     7.198.404     

Horeca omzet Programma 5.893.487     5.533.040     4.091.201     

Omzet Zakelijke Verhuur 2.730.133     1.678.875     1.854.738     

Overige Omzet 522.661        483.313        392.998        

Directe inkomsten activiteiten 18.949.455   14.634.578   13.537.341   

Directe inkomsten funding 646.744        483.312        441.377        

Directe Inkomsten excl. Exploitatiesubsidie 19.596.199   15.117.890   13.978.718   

Exploitatiesubsidie 8.049.000     10.612.065   8.629.017     

Aanvullende subsidie 2014 1.100.000     

Aanvullende subsidie 2015 2.200.000     -                     -                     

11.349.000   

Directe Inkomsten incl. Exploitatiesubsidie 30.945.199   25.729.955   22.607.735   

Directe kosten Programma 12.101.713   8.628.400     9.487.365     

Directe kosten horeca Programma 2.765.310     2.870.788     2.041.313     

Directe kosten Zakelijke Verhuur 1.899.487     964.590        1.579.263     

Directe kosten overige omzet 124.896        -                     93.850           

Directe kosten activiteiten 16.891.406   12.463.778   13.201.791   

Directe kosten funding 61.524           -                     439                

Directe kosten 16.952.930   12.463.778   13.202.230   

Brutomarge Programma -2.298.538    -1.689.050    -2.288.961    

Brutomarge horeca programma 3.128.177     2.662.252     2.049.888     

Brutomarge Zakelijke verhuur 830.646        714.285        275.475        

Brutomarge Overige Omzet 397.765        483.313        299.148        

Brutomarge activiteiten 2.058.049     2.170.800     335.550        

Brutomarge Funding 585.220        483.312        320.983        

Brutomarge excl. Exploitatiesubsidie 2.643.269     2.654.112     656.533        

Exploitatiesubsidie 11.349.000   10.612.065   8.629.017     

Brutomarge incl. Exploitatiesubsidie 13.992.269   13.266.177   9.285.550     

2015 2014Begroting 2015

Directe kosten worden toegewezen aan de activiteiten. Er is in de begroting en in de productie costing bepaald welke kosten 

directe kosten zijn.

De gemeente Utrecht heeft in 2015 een structurele exploitatiesubsidie van € 8.049.000, een incidentele aanvullende subsidie 

2014 van € 1.100.000 en een incidentele aanvullende subsidie 2015 van € 2.200.000 toegekend. De Algemene 

Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht is van toepassing op deze subsidies. De afrekening van de structurele 

exploitatiesubsidie is nog niet door de Gemeente Utrecht goedgekeurd. De afrekening van de incidentele aanvullende subsidie 

2014 is door de Gemeente Utrecht goedgekeurd.
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Samengevat kan het lagere resultaat uit activiteiten als volgt worden verklaard: 

3.2 Personeelskosten

€ € € € € €

Salarissen 3.095.020     2.931.417     2.958.087     

Sociale lasten 497.364        457.875        450.530        

Pensioenlasten 372.391        356.125        346.055        

Inhuur Personeel 1.775.223     814.000        1.890.433     

Overige Personeelskosten 226.946        162.800        282.784        

5.966.944     4.722.217     5.927.890     

Doorbelastingen naar activiteiten -1.032.351    -401.913       -808.600       

Doorbelastingen overhead naar derden -115.526       -137.362       -145.471       

Bijdrage frictiekosten -501.301       -457.875       -542.008       

-1.649.178    -997.150       -1.496.079    

4.317.766     3.725.067     4.431.810     

3.3 Afschrijvingskosten

2015 Begroting 2015 2014

€ € €

Afschrijvingskosten 1.283.856     1.750.000     632.362        

1.283.856     1.750.000     632.362        

In 2014 waren de beveiligingskosten gebouw € 501.422 ondergebracht bij huisvestingskosten. In 2015 zijn de beveiligingskosten 

gebouw € 338.691 ondergebracht bij inhuur personeel.

Er zijn meer activiteiten georganiseerd, maar de opbrengsten uit horeca blijven nog achter bij de verwachting. Hierdoor worden 

de extra uitgaven voor het organiseren niet helemaal terugverdiend. Daar tegenover staat dat er wel 33% meer bezoekers 

hebben kunnen genieten van het programma.

In 2014 waren inhuur kosten personeel voor Sponsorwerving € 119.954 ondergebracht bij de kostprijs funding. In 2015 zijn de 

kosten van inhuur personeel voor sponsorwerving ondergebracht bij inhuur personeel.

In 2014 was € 120.000 personeelkosten overhoud ict opgenomen in de automatiseringskosten. In 2015 bedragen de 

personeelskosten onderhoud ict € 149.500 en zijn ondergebracht bij inhuur personeel. De vergelijkende cijfers van 2014 zijn met 

de bovenstaande bedragen aangepast.

2015 2014Begroting 2015

Het totaal aan directe inkomsten is met € 19,6 mln circa ook € 4,5 mln hoger dan begroot, daartegenover staan € 17,0 mln aan 

de directe kosten die € 4,5 mln hoger uitvallen dan begroot. 

De totale brutomarge bedraagt € 14,0 mln, hiervan betreft € 11,3 mln de exploitatiesubsidie en € 2,7 mln het resultaat uit 

activiteiten, funding & overige omzet. 

Exclusief subsidie is de brutomarge in lijn met de begroting en € 2 mln hoger dan in 2014.

De kapitaallasten (afschrijving & rente) van de gebruikersinvesteringen zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door 

gefaseerde aanschaf van de gebruikersinvesteringen, ingebruikname van de activa vanaf de start exploitatiefase (juni 2014). 

Daarnaast is een substantieel deel van de investeringen tijdelijk gefinancierd uit beschikbare liquiditeit uit bijdragen van de 

Gemeente Utrecht/ Stichting Tivoli en vooruitontvangen inkomsten voor activiteiten. 

De personeelskosten zijn circa € 0,6 mln hoger dan begroot. Dit is het gevolg van de schaalvergroting en complexiteit van het 

pand. 

Een bedrag van € 0,5 mln aan frictiekosten personeel is conform de contractafspraken met de Gemeente Utrecht en de Sichting 

Tivoli gedekt uit de doorvoor beschikbaar gestelde middelen. Vooralsnog verwachten we dat € 0,5 mln een looptijd heeft korter 

dan 1 jaar en in 2016 in mindering zal worden gebracht op de personeelskosten.
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3.4 Overige Kosten

2015 Begroting 2015 2014

€ € €

Huisvestingskosten 6.013.352     6.140.355     3.954.246     

Organisatiekosten 1.023.434     987.580        1.182.644     

Diverse baten/lasten 68.872           -                     220.917        

7.105.658     7.127.935     5.357.807     

3.4.1 Huisvestingskosten

2015 Begroting 2015 2014

€ € €

Huur Gebouwen 3.537.101     3.567.355     2.098.824     

Energie 420.825        685.795        471.142        

Belastingen 283.603        308.395        204.013        

Onderhoudskosten 1.034.627     1.558.810     714.290        

Dotatie Groot onderhoud 466.298        -                     564.000        

Overige huisvestingskosten 270.898        20.000           -98.022         

6.013.352     6.140.355     3.954.246     

3.4.2 Organisatiekosten

2015 Begroting 2015 2014

€ € €

Advieskosten 94.617           -                     267.781        

Accountant- en administratiekosten 83.554           -                     71.821           

Automatisering 225.256        -                     168.521        

Kantoorkosten 52.823           -                     71.894           

Verzekeringen 71.912           72.500           104.715        

Algemene verkoopkosten 322.391        308.302        449.122        

Overige organisatiekosten 25.537           606.778        48.789           

Organisatieontwikkeling 147.344        -                     -                     

1.023.434     987.580        1.182.644     

3.4.3 Overige kosten

2015 Begroting 2015 2014

€ € €

Dotatie Dubieuze debiteuren 24.178           -                     35.000           

Diverse Baten/ Lasten 40.612           -                     159.198        

Overige kosten 4.082             -                     26.719           

68.872           -                     220.917        

In 2014 was € 120.000 personeelkosten onderhoud ict opgenomen in de automatiseringskosten. In 2015 bedragen de 

personeelskosten onderhoud ict € 149.500 en zijn ondergebracht bij inhuur personeel. De vergelijkende cijfers 2014 zijn met 

bovenstaande bedragen aangepast.

In 2014 waren de beveiligingskosten gebouw € 501.422 ondergebracht bij huisvestingskosten. In 2015 zijn de beveiligingskosten 

gebouw € 338.691 ondergebracht bij inhuur personeel. De vergelijkende cijfers 2014 zijn aangepast.

De diverse baten/lasten zijn lager dan begroot, dit betreft grotendeels vrijval van de posten ontwikkelkosten en onvoorzien ter 

dekking van de overschrijding personeelskosten. 
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3.4.4 Werknemers

Werknemer naar aard en bedrijvigheid aantal fte aantal fte

Horeca & Sales                   17                10,9                   12                  8,9 

Programma & Marketing                   33                24,6                   25                22,5 

Productie & Facilitair                   28                16,9                   19                14,0 

Bedrijfsondersteuning                   15                10,6                   13                  9,2 

Directie                     2                  1,8                     2                  1,8 

Totaal                   95                64,8                   71                56,4 

3.4.5 Beloning bestuur en Raad van Toezicht

2015 2014

€ €

Bruto-inkomen 115.520        115.020        

Winstdelingen en bonusbetalingen -                     -                     

Totaal beloningen 115.520        115.020        

Bruto-onkostenvergoedingen (vast en variabel) 2.400             2.400             

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 13.929           16.923           

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband -                     -                     

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 131.849        134.343        

L. van der Meulen Voorzitter nihil

C.J.A.M. Romme Lid / voorzitter Auditcommissie nihil

C.C.M. Vendrik Lid / Lid Auditcommissie nihil

J.J. van der Wijk Lid nihil

J.M. Deveer Lid nihil

S.J.A. van der Meer Lid nihil

3.5. Rente baten-en lasten

2015 Begroting 2015 2014

€ € €

Rente baten 1.105             -                     16.563           

Rente lasten -339.305       -680.000       -116.091       

-338.200       -680.000       -99.529         

20.11.2015 t/m 31.12.2015

Functie

01.01.2015 t/m 31.12.2015

01.01.2015 t/m 31.12.2015

01.01.2015 t/m 31.12.2015

De rente lasten van de kredietfaciliteit zijn  lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door gefaseerde aanschaf van de 

gebruikersinvesteringen. Daarnaast is een substantieel deel van de investeringen tijdelijk gefinancierd uit beschikbare liquiditeit 

uit bijdragen van de Gemeente Utrecht/ Stichting Tivoli en vooruitontvangen inkomsten voor activiteiten. 

In 2015 waren er gemiddeld 95 medewerkers (65 fte) in dienst (in 2014: 71 medewerkers (56fte)). Hiervan zijn geen 

medewerkers werkzaam in het buitenland.

Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van een grote pool flexkrachten (ruim 400 medewerkers) voor de evenement gebonden 

activiteiten en stagiares.

De totale beloning van de Directeur Bestuurder F.P.M. Vreeke bedraagt in 2015 € 131.849. De Directeur Bestuurder heeft een 

dienstverband voor bepaalde tijd van 01.01.2014 tot en met 31.12.2017 en de omvang van het dienstverband is 1,0 fte (38 uur). 

De beloning valt binnen de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

2015 2014

Duur en omvang 

functievervulling

Totaal bezoldiging in kader 

van de WNT

Leden van de Raad van Toezicht

01.01.2015 t/m 31.12.2015

01.01.2015 t/m 31.12.2015
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IV. ENKELVOUDIGE JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(voor voorgestelde resultaatbestemming)

Noot

€ € € €

VASTE ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA

Machines en installaties 3.125.411        3.112.917        

Andere Vaste Bedrijfsmiddelen 9.796.451        9.464.124        

Materiële Vaste Activa in uitvoering 74.319             -                        

12.996.181     12.577.040     

FINANCIELE VASTE ACTIVA 2.1

Deelnemingen -                        -                        

12.996.181     12.577.040     

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN 164.597           200.205           

VORDERINGEN 2.2

Debiteuren 2.231.633        1.026.705        

Te vorderen belastingen 23.811             528.642           

Overige vorderingen en overlopende activa 3.401.825        2.694.319        

5.657.269        4.249.665        

LIQUIDE MIDDELEN 525.438           452.680           

BALANSTOTAAL 19.343.485     17.479.591     

31 december 2015 31 december 2014
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Noot

€ € € €

EIGEN VERMOGEN 2.3

Algemene Reserve 173.133           1.388.726        

Onverdeeld resultaat 946.789           -1.215.593      

1.119.922        173.133           

VOORZIENINGEN

Voorziening Groot Onderhoud 1.030.298        564.000           

LANG VREEMD VERMOGEN

Kredietfaciliteit Gemeente Utrecht 6.800.000        5.050.000        

Ontvangen bijdrage frictiekosten Tivoli 0                       69.441             

Ontvangen bijdrage frictiekosten Vredenburg 2.862.139        3.210.803        

9.662.139        8.330.244        

KORT VREEMD VERMOGEN

Crediteuren 2.113.489        2.915.000        

Premies en belastingen 243.778           161.356           

Overige schulden en overlopende passiva 5.173.859        5.335.858        

7.531.125        8.412.214        

BALANSTOTAAL 19.343.485     17.479.591     

31 december 2015 31 december 2014
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Noot

€ € € € € €

DIRECTE INKOMSTEN

Directe inkomsten activiteiten 17.828.032   13.464.578   13.537.341   

Directe inkomsten funding 646.744        483.312        441.377        

Exploitatiesubsidie 11.349.000   10.612.065   8.629.017     

29.823.776   24.559.955   22.607.735   

DIRECTE KOSTEN

Directe kosten activiteiten 15.737.887   11.276.953   13.201.791   

Directe kosten funding 61.896           -                     120.393        

15.799.783   11.276.953   13.322.184   

BRUTOMARGE

Brutomarge activiteiten 2.090.145     2.187.625     335.550        

Brutomarge funding 584.848        483.312        320.983        

Brutomarge exploitatiesubsidie 11.349.000   10.612.065   8.629.017     

14.023.993   13.283.002   9.285.550     

LASTEN

Personeelskosten 4.300.974     3.725.067     4.071.856     

Afschrijvingskosten 1.283.856     1.750.000     632.362        

Huisvestingskosten 5.984.031     6.140.355     3.954.246     

Organisatiekosten 1.027.992     987.580        1.422.644     

Overige kosten 16.023           -                     220.917        

SOM DER LASTEN 12.612.876   12.603.002   10.302.026   

BEDRIJFSRESULTAAT 1.411.117     680.000        -1.016.475    

RENTE BATEN- EN LASTEN -309.902       -680.000       -99.529         

RESULTAAT DEELNEMING 3.1 -154.426       -                     -99.589         

RESULTAAT 946.789        -                     -1.215.593    

RESULTAATBESTEMMING

Nog te verdelen resultaat 946.789        

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014
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2. Toelichting op de balans

2.1 Financiële vaste activa

2015 2014

€ €

Kapitaal Het Gegeven Paard BV 120                  120                  

Afwaardering in verband met negatief resultaat -120                 -120                 

-                       -                       

2.2 Vorderingen

2015 2014

De vorderingen zijn als volgt gespecificeerd € €

Debiteuren 2.276.633       1.061.705       

Voorziening Debiteuren -45.000           -35.000           

Subtotaal debiteuren 2.231.633       1.026.705       

Te vorderen omzetbelasting 23.811             528.642           

Vordering op Het Gegeven Paard B.V. 15.045             100.492           

Vordering op Stichting de Helling -761                 23.717             

Nog te ontvangen exploitatiesubsidie Gemeente Utrecht 2.602.450       431.451           

Nog te ontvangen subsidie weerstandsvermogen Gemeente Utrecht -                       798.000           

Overige vorderingen 678.236           1.068.346       

Overlopende activa 106.855           272.312           

Subtotaal overige vorderingen & overlopende activa 3.401.825       2.694.319       

5.657.269       4.249.665       

Over de vordering op het Gegeven Paard B.V. wordt geen rente in rekening gebracht. Omtrent aflossingen en zekerheden 

is vooralsnog niets overeengekomen. De overige vorderingen hebben betrekking op vooruitbetaalde bedragen (ongeveer 

€ 0,5 mln) en nog te ontvangen bedragen (ongeveer € 0,2 mln). Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd korter 

dan 1 jaar.

Het kapitaal van het Gegeven Paard B.V.  te Utrecht bestaat uit 120 aandelen van nominaal € 1,00. Deze zijn allemaal in 

bezit van de Stichting TivoliVredenburg. De voorziening  op deze 100% deelneming bedraagt € 253.895 als gevolg van een 

negatieve vermogenswaarde die samenhangt met de aanloopverliezen in 2014 (€ 99.469) en 2015 (€ 154.426) van totaal € 

253.895. De voorziening is gesaldeerd met de vordering (saldo uit debiteuren, crediteuren en rekening-courant) van 

TivoliVredenburg op Het Gegeven Paard B.V. van € 268.940.
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2.3 Eigen Vermogen

Het verloop van het onverwerkt resultaat is als volgt gespecificeerd

Resultaat

boekjaar

€ €

Balans per 1 januari 2015 -1.215.593      

Mutatie

Resultaat 2014 ten laste van Algemeen Reserve 1.215.593       

Resultaat 2015 946.789           

2.162.382       

Balans per 31 december 2015 946.789           

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt gespecificeerd

Totaal Algemene Resultaat

reserve boekjaar

€ € €

Balans per 1 januari 2015 173.133          173.133           

Onverdeeld resultaat boekjaar 946.789          -                   946.789           

Balans per 31 december 2015 1.119.922       173.133           946.789           

Verwerking resultaat 2015

Het bestuur stelt voor het resultaat 2015 ten gunste van de Algemeen Reserve te brengen.
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3. Toelichting op de staat van baten en lasten

3.1 Resultaat deelneming

2015 Begroting 2015 2014

€ € €

Resultaat Het Gegeven Paard B.V. -154.426        -                       -99.589          

-154.426        -                       -99.589          
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Utrecht, 22 april 2016

Namens directie,  Raad van Toezicht

w.g.

Drs F.P.M. Vreeke

Directeur Bestuurder

w.g.

Drs L. van der Meulen

Voorzitter Raad van Toezicht

w.g. w.g. w.g. w.g. w.g.

Drs J.J. van der Wijk Drs C.C.M. Vendrik Mr J.M. Deveer Drs C.J.A.M. Romme RA S.J.A. van der Meer

Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Toezicht
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V. Overige gegevens

Statutaire regeling inzake resultaatbestemming

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het vermelden waard zijn.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is separaat opgenomen vanaf de volgende pagina 

van dit rapport.

In de statuten is geen bepaling opgenomen over de resultaatbestemming, het resultaat staat ter 

beschikking van het bestuur.
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Postbus 4053, 3502 HB Utrecht 
Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht 
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Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186. 

BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 

en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden. 
 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting TivoliVredenburg 

 

 
Verklaring over de jaarrekening 2015 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting TivoliVredenburg te Utrecht gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting TivoliVredenburg op  

31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met titel 9 Boek 2 van 

het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de in Nederland geldende 

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 640).  

 

De jaarrekening bestaat uit:  
1. de balans per 31 december 2015; 
2. de staat van baten en lasten over 2015; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige 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 TivoliVredenburg 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. 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met titel 9 Boek 2 BW  en RJ 640. 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 onderneming 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 stichting 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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de stichting. 
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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 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 stichting; 

 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. 
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Wij communiceren met de Raad van Toezicht 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.  

 

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten 

Andere informatie 

Dit rapport omvat, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, andere 

informatie. De andere informatie bestaat uit: 

 het bestuursverslag  

 de overige gegevens 

 

Wij vermelden op basis van de verplichtingen onder titel 9 Boek 2 BW en de 

controlestandaarden dat: 

 wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het 

bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig titel 9 BW 2  is 

opgesteld, en of de door titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd;  

 het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 

jaarrekening. 

 

Ons oordeel over de jaarrekening omvat niet de andere informatie en we brengen over de 

andere informatie geen controleoordeel of andere vorm van assurance conclusie tot 

uitdrukking. In het kader van onze controle van de jaarrekening is het, op basis van de 

controlestandaarden, onze verantwoordelijkheid om de andere informatie te lezen. Hierbij 

overwegen wij of een inconsistentie van materieel belang bestaat tussen de andere 

informatie en de jaarrekening. Hiertoe gebruiken wij de verkregen controle-informatie van de 

jaarrekeningcontrole en de tijdens de controle getrokken conclusies. Daarnaast gaan wij na of 

de andere informatie anderszins afwijkingen van materieel belang lijkt te bevatten. Als wij 

concluderen, gebaseerd op werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dat deze andere 

informatie een afwijking van materieel belang bevat, zijn wij verplicht dit feit te 

rapporteren. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie waaronder het 

opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met titel 9 

Boek 2 BW  en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven 

(RJ 640).  

 

 

Utrecht, 29 april 2016  

 

BDO Audit & Assurance B.V. 

namens deze, 

 

w.g.  

 

 

R.W.A. Eradus RA 

 




