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BESTUURSVERSLAG
‘Een leven lang muziek voor iedereen’. Dat is de missie waar TivoliVredenburg voor
staat. Met een gevarieerd aanbod aan live muziek willen wij verbinden, verrassen,
vernieuwen en verrijken. Verbinden door mensen samen te brengen rond muziek, debat
en cultuur. Verrassen met een avontuurlijk programma. Vernieuwen door talenten een
podium te geven. Verrijken met betoverende concerten en mooie herinneringen.
Deze missie is vastgelegd in de statutaire doelstelling van Stichting TivoliVredenburg:
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.
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 in één gebouw verenigt. Daarmee
wil TivoliVredenburg een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid en de
woonaantrekkelijkheid van de stad 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.
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.
Deelnemingen
Burgundy Street B.V. is een 100% dochteronderneming van Stichting TivoliVredenburg.
In deze besloten vennootschap zijn sinds eind 2014 de horeca activiteiten onderbracht
van Grand Café Het Gegeven Paard en sinds september 2017 van restaurant Danel en de
centrale keuken en (artiesten)catering King’s Cross.
Met Gemeente Utrecht zijn afspraken gemaakt over een marktconforme bedrijfsvoering
en het vermijden van vermenging van publieke gelden en commerciële exploitatie. In
de statuten is vastgelegd dat de winst van de vennootschap in zo groot mogelijke mate
moet bijdragen aan de exploitatie van de Stichting TivoliVredenburg.
TivoliVredenburg consolideert deze deelneming in de jaarrekening. Dit jaarverslag
betreft dan ook de resultaten en toelichting hierop van activiteiten van zowel Stichting
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TivoliVredenburg als Burgundy Street B.V. in 2018. Voor Burgundy Street B.V. is tevens
een afzonderlijke jaarrekening over 2018 beschikbaar.
Governance Code Cultuur
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 daarom hanteren we de Governance Code Cultuur.
Het biedt een instrument voor goed bestuur en toezicht.
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 Governance Code uit
2014 is van toepassingen op dit jaarverslag. Vanaf 1 januari 2019 is er een vernieuwde
Governance Code Cultuur in werking getreden die we vanaf dat moment hanteren.
Bezoldigingsbeleid
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 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) valt binnen de maximum
norm in het kader van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.
ANBI
De Stichting TivoliVredenburg is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status maakt het voor de donateurs mogelijk hun
gift fiscaal aftrekbaar te laten zijn.
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Ambities 2017-2020
2018 is het tweede jaar waarin TivoliVredenburg haar ambities uit het meerjarenplan
2017-2020, met als ondertitel Open, beoogt te realiseren. Openheid staat voor
gastvrijheid, optimale service, toegankelijkheid en zichtbaarheid. Idealiter is
TivoliVredenburg altijd open en is er altijd wat te doen.
Open is ook een richting. Deuren, ramen – en geest – open, om relevant te zijn en blijven
als culturele hotspot in Utrecht.
De speerpunten voor de periode 2017-2020 zijn:
•

verbreding en verdieping van het aanbod;

•

openstelling van het gebouw naar de buurt, de stad en daarbuiten;

•

een duidelijke identiteit.

Activiteiten en bezoekersaantallen
Het programma van 2018 kende een divers aanbod. Alle muziekgenres zijn goed aan
bod gekomen en het kennis- en debatprogramma waarmee we in 2017 begonnen, is in
2018 verder uitgebouwd. In totaal hebben er 1,2 miljoen bezoekers onze programmering
en horeca bezocht. 890 duizend bezoekers, zowel particuliere als zakelijke, bezochten
onze 1.770 programma-activiteiten. Dat zijn 9% meer activiteiten en 5% meer bezoekers
in 2018 ten opzichte van 2017.
Aantal bezoekers 2018

Zakelijke verhuur

45.413

Symfonische muziek

87.513

Rondleidingen

1.768
317.608

Pop
Overige programmering
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Kamermuziek

19.629

Jazz
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Gratis concerten
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Festivals

76.830

Familie

4.920

Educatie & Participatie
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Dance

180.827
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We boden met name meer aan in de genres jazz, pop en kennis- en debat, hoofdzakelijk
in wat kleinschaliger programma. Daarnaast vonden er ook meer popconcerten in de
Grote Zaal plaats. Er was in 2018 een groter aanbod van grote artiesten waarbij “seated”
of “semi-seated” de voorkeur kreeg. Daarnaast programmeerden we in 2018 iets vaker
concerten buiten de deur, waaronder in de open lucht.
Aantal producties 2018

Zakelijke verhuur • 134; 8%

Dance • 218; 12%

Symfonische muziek • 107; 6%
Educatie & Participatie • 65; 4%
Rondleidingen • 41; 2%
Familie • 20; 1%

Festivals • 238; 13%

Pop • 416; 24%

Gratis concerten • 180; 10%

Jazz • 129; 7%

Overige programmering 140 • 8%
Kamermuziek • 82; 5%

Omdat de groei in activiteiten per saldo met name plaats vond in wat kleinschaliger
programma in zalen met een lagere capaciteit zoals Club 9, Cloud 9 en Hertz, is het
aantal bezoekers niet evenredig gegroeid met het aantal activiteiten. Het gemiddelde
aantal bezoekers per activiteit daalde met 4% naar 503.
Festivals
Als ultiem indoor-festival gebouw waren we ook in 2018 het huis voor veel mooie festivals
waarvan we sommigen zelf produceerden en bij anderen locatiepartner waren voor
externe festivalorganisaties. Dat resulteerde in een succesvolle festivalprogrammering
waar in totaal 77 duizend bezoekers voor kwamen, 13% meer dan in 2017.
Er zijn drie nieuwe festivals georganiseerd in 2018. Bij het succesvolle Pieces of
Tomorrow festival genoot een jongere doelgroep klassieke muziek in festivalsetting.
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Op kennis- en debatgebied werden nieuwsgierige bezoekers getrakteerd op het eerste
Faalfestival en School of life festival.
Het festival rondom de 3FM awards werd in 2018 niet meer bij ons georganiseerd, maar
3FM koos wel voor TivoliVredenburg om in december de eerste Serious Request – The
Lifeline te organiseren, wat het Glazen Huis concept verving. Meer dan een week was
TivoliVredenburg te zien en horen op tv, radio en internet.
Andere festivalhoogtepunten in 2018 waren Jazzfestival Transition, Festival Oude
Muziek, Ramblin’ Roots, My First Festival, Le Guess Who?, Gaudeamus Muziekweek,
Internationaal Literatuurfestival Utrecht met de Nacht van de Poëzie, 3 Voor 12 Song
van het Jaar en het Hart&Ziel festival.
Burgundy Street B.V.
De bezoekersaantallen van Het Gegeven Paard groeiden met 12% en bezoekers aan
Danel zijn in 2018 voor het eerst meegeteld omdat Danel pas eind 2017 haar deuren
opende. Mede om die reden laten de bezoekersaantallen van Burgundy Street B.V. een
gezamenlijke groei van 47% zien.
Gratis programma
In het kader van onze ambitie om open en toegankelijk te zijn hebben we een heel
divers gratis programma aangeboden waar 83 duizend bezoekers, 9% van het totaal,
naar toe zijn geweest. We organiseerden 33 gratis lunchpauzeconcerten op vrijdagen
met kamer- en symfonische muziek, afwisselend in de Grote Zaal en de Hertz. Op de
Rabo Open Stage op de begane grond programmeerden we 88 avonden met een voor
iedereen gratis toegankelijk muziek- en kennisprogramma en boden we talent een
podium. Dat deden we in samenwerking met onze partners van onder meer de Rabo
Open Stage en Rabo Next Stage programma, Studium Generale, HKU, Ujazz en Zimihc.
Ook de gratis toegankelijke avonden op de pleinen op de 5e en 6e verdieping, waarmee
we in 2017 gestart waren, hebben we na finetuning van het concept vanaf juni weer
geprogrammeerd onder de nieuwe naam “Park 6”. De 52 duizend bezoekers die naar
de 59 avonden kwamen laten zien dat Park 6 in een behoefte voorziet als culturele
ontmoetingsplek.
Educatie en inclusiviteit
In het kader van educatie en inclusiviteit werden zeer uiteenlopende activiteiten
georganiseerd voor basis- en voortgezet onderwijs en drempelverlagende activiteiten
voor muziekliefhebbers van alle leeftijden, culturen en achtergronden. Hoogtepunten
waren het Catching Cultures festival, het Ladies Only festival, coaching-sessies voor de
Rabo Next Stage, de serie Pronkstukken en Vocal Statement.
Ook deze activiteiten komen tot stand en worden mede mogelijk gemaakt met en door
belangrijke partners in de stad en daarbuiten.
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Ontwikkeling van horeca
Het Gegeven Paard groeide verder als drukbezochte ontmoetingsplek waar bezoekers
bovendien gratis kunnen genieten van de programmering van talent op de Rabo
Open Stage. Het Grand Café heeft hiermee een belangrijke rol in de realisatie van
onze ambities om open te zijn. Na opening in het najaar van 2017 was 2018 het eerste
volledige boekjaar voor ons restaurant Danel waarin verder aan de bedrijfsvoering, het
concept en gastvrijheid gebouwd werd. Met een terras dat in de loop van 2018 open
ging en een uitbreiding van alleen openstelling voor diner naar dagopenstelling met een
lunchkaart. Met Danel is een belangrijke stap gezet in de verdere verlevendiging van
TivoliVredenburg.
Burgundy Street B.V. en Stichting TivoliVredenburg leveren aan elkaar tegen tarieven
die in de markt gangbaar zijn, zodat er geen vermenging van subsidie en commerciële
exploitatie plaats vindt. Uitgangspunt is dat Burgundy Street B.V. een gezonde
onderneming is die niet op oneigenlijke wijze profiteert van TivoliVredenburg. Burgundy
Street B.V. laat ook in 2018 een positief resultaat zien, zij het wat lager dan in 2017 wat
haar oorzaak kent in het feit dat Danel in een opstartfase zat.
Gebouw en omgeving
In 2018 werd de omgeving beetje bij beetje verder opgeknapt. De uitgang vanuit het
nieuwe Hoog Catharijne aan de kant van TivoliVredenburg werd gerealiseerd en de
gemeente werkte verder aan de kade van de Catharijnesingel.
TivoliVredenburg heeft in 2018 het voortouw genomen in de planvorming voor
het verbeteren van de straatjes Hollandse Toren en Vlaamse Toren en andere
belanghebbenden, zoals Gemeente Utrecht en eigenaar van Hoog Catharijne Klépierre,
hierbij betrokken. De realisatie van de plannen wordt op de wat langere termijn
verwacht maar in 2018 is een belangrijk begin gemaakt. Een veilige en prettige
omgeving rondom TivoliVredenburg is essentieel voor de verdere groei van bezoekers
en realisatie van de doelstellingen.
Binnen het gebouw is er verder gewerkt aan een verbeterde inrichting van pleinen en
andere publieksruimtes. Zo heeft Plein 6 een restyling gehad om meer de beleving te
krijgen van een indoor park ten behoeve van het groeiende aantal activiteiten dat we
hier organiseren, zoals Park 6. Bij de Ronda is een vaste bar gerealiseerd, daar waar
voorheen een mobiele bar gebruikt werd. De nieuwe Ronda-bar draagt bij aan de sfeer
en uitstraling, maar ook aan efficiency.
Sinds de opening zijn we voortdurend bezig geweest met het verbeteren van het
gebouw. Met het groeiende aantal activiteiten van de afgelopen jaren, waarmee we
oorspronkelijke prognoses van vóór de bouw ruimschoots overtreffen, bleek het
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noodzakelijk om kantoor, productie, logistieke- en opslagruimtes aan te passen. In 2018
werd de centrale keuken in de kelder succesvol verbouwd en werd een herindeling
van de kelder gedaan om een beter voorraadbeheer voor horeca en centrale opslag
van theatertechnische materialen te faciliteren. De Club 9 werd voorzien van een vast
podium waarmee we een 6e zaal hebben gecreëerd voor kleinschalige activiteiten.
Ook het groeiende personeelsbestand vroeg om een tweede ronde verbeteringen aan
kantoren en werkplekfaciliteiten.
Personeel en organisatie
In 2018 waren gemiddeld 187 medewerkers (160,1 fte) in dienst (in 2017: 138
medewerkers, 122,6 fte) waarvan 47 medewerkers en 38.5 fte van Burgundy Street
B.V. (2017: 18 medewerkers). Zowel binnen Stichting TivoliVredenburg als Burgundy
Street B.V. namen we steeds meer werknemers in dienst. Daarnaast werd er in 2018
wederom veel gebruikt gemaakt van een grote pool flexkrachten en vrijwilligers voor de
evenementgebonden activiteiten en stages.
In 2018 is in het kader van verdere organisatieontwikkeling een nieuwe organisatie
structuur vastgesteld, zijn alle functies beschreven en het functiehuis herijkt. Ook is er
een professional development programma voor het management doorlopen en zijn
de eerste stappen gezet voor het opstarten van de organisatiebrede TivoliVredenburg
Academy. Om succesvol en relevant te zijn en blijven zullen we de organisatie en
medewerkers voortdurend blijven ontwikkelen.
Per 1 januari 2018 is de directie uitgebreid met een directeur Programma en in augustus
heeft de directeur-bestuurder van het eerste uur, na een mooi afscheid, het stokje
overdragen aan de nieuwe directeur-bestuurder.
Reflectie op het financieel resultaat
Stichting TivoliVredenburg heeft in 2018 een jaar achter de rug waarin weer meer
activiteiten en bezoekers zijn gerealiseerd dan het jaar er voor. Het aantal activiteiten
was conform begroting en het aantal bezoekers boven begroting.
Tenzij afzonderlijk toegelicht hebben alle hieronder vermelde financiële gegevens
betrekking op het geconsolideerde resultaat van Stichting TivoliVredenburg inclusief
Burgundy Street B.V. Het geconsolideerd exploitatieresultaat bedraagt € 135 duizend.
Omzetontwikkeling en brutomarge
De geconsolideerde omzet, inclusief gemeentelijke bijdrage, is gestegen naar
€ 36,8 miljoen en daarmee € 2,3 miljoen hoger dan in 2017.
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De ‘eigen’ inkomsten (zonder gemeentelijke bijdrage) stegen met 8% naar
€ 28,3 miljoen als gevolg van het organiseren van meer activiteiten en de stijging
van het aantal bezoekers en de groei van de horeca in de plint.
De eigen inkomsten vormden in 2018 77% van de totale inkomsten ten opzichte van
76% het jaar ervoor, waarmee het aandeel van de gemeentelijke subsidie in de totale
inkomsten daalde.
TivoliVredenburg heeft een brutomarge op activiteiten en funding gerealiseerd van
€ 5,5 miljoen. Samen met de van de Gemeente Utrecht verkregen subsidiebijdrage van
€ 8,5 miljoen dient deze marge voor het dekken van de lasten van de organisatie en de
kosten van de financiering.
De totale brutomarge op activiteiten is met € 4,8 miljoen lager dan begroot, maar
15% hoger dan in 2017. De samenstelling van de brutomarge op onderdelen is:
programmering € - 1,7 miljoen; horeca € 4,3 miljoen; zakelijke verhuur € 1,2 miljoen,
overige omzet € 1,0 miljoen en sponsoring en donaties € 0,6 miljoen.
Hierna worden de belangrijkste activiteitencategorieën toegelicht.
Programmering
Opbrengsten uit kaartverkoop aangevuld met bijdrages van met name fondsen zorgden
in 2018 voor € 12,7 miljoen aan inkomsten voor programmering. Dat is 4% hoger dan in
2017 en tevens 7% boven begroting.
Ten opzichte van 2017 is de brutomarge van programma verbeterd met € 0,3 miljoen.
Ook is met een margebijdrage van € - 1,7 miljoen binnen het programmeringsbudget
volgens het jaarplan gewerkt. Voor dit budget hebben we conform begroting 9% meer
activiteiten kunnen realiseren en tevens 5% meer bezoekers dan in 2017 ontvangen.
Horeca
De gerealiseerde omzet van horeca bedraagt € 11,0 miljoen versus € 9,9 miljoen in 2017
en € 12,3 miljoen begroot. De stijging t.o.v. 2017 komt voort uit de omzet van een heel
jaar Danel en groei bij Het Gegeven Paard. In 2018 realiseerde Burgundy Street B.V. een
omzet van € 4,7 miljoen (43%) en de horeca omzet uit concertgerelateerde activiteiten
bedroeg € 6,3 miljoen (57%).
De brutomarge op horeca is bijna € 4,3 miljoen, bijna conform 2017. Maar bij zowel
de concertgerelateerde horeca als Danel zijn hogere kosten gemaakt waardoor de
ambitieus begrote marge niet gehaald is.
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Horeca levert, naast een belangrijke bijdrage aan gastvrijheid en beleving rondom
en tijdens de programmerings-activiteiten, een materiële bijdrage aan het
verdienvermogen van TivoliVredenburg.
Zakelijke verhuur
In 2018 hebben we de koers doorgezet van het aannemen van een ander type zakelijke
evenementen waarbij we onszelf duidelijker als muziek- en cultuurgebouw positioneren
in plaats van als een willekeurige verhuurlocatie. Omdat er meer gebruik wordt gemaakt
van de eigen faciliteiten en meubilair en er minder ingehuurd wordt, wordt er met
een relatief lagere omzet een hogere marge behaald. Bovendien geeft dit logistieke
en organisatorische voordelen. Het brutomargepercentage is met 2% verbeterd ten
opzichte van 2017.
Met € 1,2 miljoen brutomargebijdrage en relatief lage beheerslasten dragen de activi
teiten op het gebied van zakelijke verhuur in belangrijke mate bij aan de exploitatie van
TivoliVredenburg.
Sponsoring en donaties
Gedurende het verslagjaar heeft TivoliVredenburg diverse bijdragen van derden, zijnde
sponsoren, fondsen en particulieren, ontvangen waaronder van het TivoliVredenburg
Fonds. Voor een totaalbedrag van € 1,44 miljoen.
Deze bijdragen zijn belangrijk geweest bij de realisatie van vele onderscheidende
activiteiten zoals het Faalfestival, Festival Pieces of Tomorrow, de Open-Stage en
Next-Stage talentprogramma’s, educatie & participatie, jong talent programma,
innovatieve projecten en internationale topprogrammering. Wij zijn alle sponsoren,
fondsen en donateurs hiervoor zeer erkentelijk.
Burgundy Street B.V.
Het vennootschappelijke resultaat van 2018 van Burgundy Street B.V. is met € 7 duizend
positief maar laat een daling zien ten opzichte van 2017, waar het resultaat € 89 duizend
bedroeg. Deze daling wordt verklaard doordat Danel, het restaurant wat nog in een
opstartjaar zat, een volledig jaar in de cijfers zit terwijl dat in 2017 slechts een paar
maanden was.
Daarnaast werd aan Burgundy Street B.V. door Stichting TivoliVredenburg in 2018
€ 140 duizend meer huur toegerekend dan in 2017 vanwege de ruimtes die Danel
onderhuurt (2018 betrof een volledig jaar) en een huurverhoging bij Het Gegeven Paard.
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Beheerslasten van de organisatie
Een belangrijk deel van de personeelskosten wordt direct toegerekend aan de kostprijs
van de activiteiten van zowel programmering, zakelijke verhuur als horeca. De vaste
lasten van de organisatie, de zogenaamde ‘beheerslasten’, bestaan uit kosten van niet
toegerekend personeel, afschrijvingen, huisvestingslasten, overige organisatiekosten en
financieringslasten.
Personeel
De gerealiseerde personeelskosten zijn op het niveau van de begroting en 5% hoger
dan in 2017. Dit wordt enerzijds verklaard door de loonstijging die volgt uit de CAO (2%
algemeen en 2% tredeverhoging) en anderzijds door de kostenstijging die de herijking
van het functiehuis tot gevolg heeft gehad. Daarnaast heeft de toename van het aantal
activiteiten ook een hogere coördinatielast en daarmee personele inzet in de overhead
tot gevolg.
Huisvesting en overige organisatiekosten
De huurlasten zijn licht gestegen en zijn in de verlies-en-winstrekening gesaldeerd
met de van Gemeente Utrecht ontvangen bijdrage van € 1,7 miljoen ter verlaging van
de gebouwgebonden kosten. Aan overige kosten voor de organisatie is € 0,2 miljoen
minder uitgegeven dan begroot en € 0,1 miljoen minder dan in 2017.
Investeringen
De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) van de gebruikersinvesteringen bedragen
€ 2,0 miljoen en zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot.
In vergelijking met 2017 zijn de afschrijvingskosten gestegen door investeringen uit eind
2017 en in 2018. Dit betreft onder meer de investeringen in horeca, herinrichting van
kantoor en werkplekken, implementatie van een ERP-systeem, verbouwingen aan de
logistieke en productievoorzieningen en aanschaf van lockers en investeringen in Park 6.
In 2018 is voor een totaalbedrag van € 1,8 miljoen geïnvesteerd (2017 € 2,6 miljoen).
Een substantieel deel van de investeringen werd gefinancierd uit de beschikbare liquide
middelen van TivoliVredenburg. Voor het overige is gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit
van de Gemeente Utrecht. In 2018 heeft TivoliVredenburg € 0,2 miljoen minder rentelasten
dan begroot door meer cashflow uit voorverkoop en goed cashflowmanagement waardoor
minder gebruik is gemaakt van de beschikbare kredietfaciliteit.
Continuïteit
Het resultaat van 2018 wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht waardoor in
deze jaarrekening een eigen vermogen wordt gepresenteerd van € 2,6 miljoen.
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Solvabiliteit en liquiditeit

In dit onderdeel wordt de financiële situatie op balansdatum aan de hand van de
kengetallen voor solvabiliteit en liquiditeit toegelicht. Daarnaast wordt ingegaan op de
ontwikkeling van de kasstromen en financieringsbehoefte.
De solvabiliteit van TivoliVredenburg was in 2016 lager dan de norm die door Gemeente
Utrecht werd gesteld voor culturele instellingen. Dit was de reden voor Gemeente
Utrecht om het advies van het Onderzoek en Advies Team (OAT) te volgen en in 2017
een dotatie te doen aan TivoliVredenburg van € 1,1 miljoen ter versterking van het eigen
vermogen. Door deze dotatie alsmede de positieve exploitatieresultaten in 2017 en 2018,
is de solvabiliteit ultimo 2018 gestegen naar 15%. De verwachting is dat de solvabiliteit in
de komende jaren langzaam verder zal stijgen naar het gewenste niveau van 20%.
Een groot deel van de omzet voor recette en zakelijke verhuur wordt vooruit
ontvangen, de horeca omzet op het moment dat de activiteiten plaatsvinden en de
gemeentelijke bijdrage tot een maximum van 95% op vier momenten per jaar. Na
verantwoording wordt het restant aan gemeentelijke bijdrage ontvangen. Dit betekent
dat TivoliVredenburg gedurende het jaar een deel van de behoefte heeft moeten
financieren.
Naast de eigen middelen beschikt TivoliVredenburg over een kredietfaciliteit bij
Gemeente Utrecht tot een maximum van € 16 miljoen. Per ultimo 2018 was hiervan
10% gebruikt. TivoliVredenburg kan op elk willekeurig moment beschikken over de
langlopende faciliteit maar voert een strakke liquiditeitsplanning vanwege het hoge
rentepercentage van 5,47%. Zo is de kredietopname in 2018 afgenomen van € 4 miljoen
naar € 1,65 miljoen. Mede door deze afname is de current ratio ultimo 2018 lager dan
vorig jaar. Met ingang van 1 april 2019 wordt de kredietovereenkomst herijkt naar een
rente van 2,47% en de limiet teruggebracht naar € 10 miljoen.
Risicomanagement
Risicomanagement vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, waarbij we
zorgvuldig afwegen welke risico’s TivoliVredenburg loopt, welke beheersmaatregelen wij
daartegenover zetten en hoe we grip houden op de effectiviteit van deze maatregelen.
TivoliVredenburg is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de adequate en
effectieve werking van de interne beheersing binnen de organisatie. Instrumenten
worden ontwikkeld om te waarborgen dat de realisatie van strategische, operationele
en financiële doelstellingen wordt bewaakt, de verslaggeving over financiële en niet-
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financiële indicatoren betrouwbaar is en dat wet- en regelgeving wordt nageleefd.
Hiermee samenhangend is de mate waarin TivoliVredenburg risicobereidheid toont.
Vooralsnog zijn deze onderverdeeld naar de volgende gebieden: Veiligheid, Financiën,
Integriteit en Reputatie.
Veiligheid
Het exploiteren van een muziekgebouw met horecavoorzieningen speelt een centrale
rol in onze strategie. Deze activiteiten brengen veiligheidsrisico’s met zich mee.
Onze risicobereidheid is in dit geval nul. De veiligheid van onze bezoekers, artiesten
en personeel staat te allen tijde voorop. Ernstige voorvallen beschouwen we als
onaanvaardbaar en wij nemen alle denkbare voorzorgsmaatregelen om calamiteiten te
voorkomen.
Financiën
De strategie van TivoliVredenburg is gericht op verbreding en verdieping van het
programma en een “open” gebouw wat substantiële investeringen in nieuwe en
bestaande activiteiten met zich meebrengt. We hebben deze strategie vertaald
naar een financiële planning voor de komende jaren. Onze risicobereidheid op dit
gebied is afgeleid van het financieel sturingskader. Voor risico’s die kunnen leiden
tot overschrijding of het niet behalen van de tolerantiegrenzen zoals gesteld in het
financieel sturingskader worden passende maatregelen genomen. Om deze risico’s
tijdig te onderkennen en te verminderen, ontwikkelen en gebruiken we uitgebreidere
stuurinformatie en prognoses binnen een passend management- en financial
controlsysteem.
Integriteit
TivoliVredenburg kan haar rol alleen goed vervullen als we de hoogste gedragsnormen
hanteren. Onze gedragscode en richtlijnen geven aan wat TivoliVredenburg verstaat
onder gewenst gedrag en integer handelen. In werkoverleggen en trainingen wordt
er aandacht besteed aan het integriteitsbewustzijn van managers en medewerkers.
TivoliVredenburg heeft ook een meldpunt integriteit en vertrouwenspersonen. Samen
zorgen zij voor een adequate en vertrouwelijke afhandeling van integriteitsincidenten.
Reputatie
Onze goede reputatie en betrouwbaarheid zijn wezenlijke onderdelen van ons
bestaansrecht. Het risico dat onze strategische doelen niet worden behaald, rubriceren
wij ook onder het reputatierisico. Een risico in deze categorie is het niet kunnen voldoen
aan de betrouwbaarheidsvereisten die aan onze concertgerelateerde activiteiten,
zakelijke verhuur en horeca activiteiten worden gesteld. In onze bedrijfsvoering wordt
dan ook zeer hoge prioriteit gesteld bij het doorgang kunnen vinden van activiteiten en
het nakomen van afspraken.
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Dit geldt ook voor het realiseren van afspraken met Gemeente Utrecht en bewoners
en stakeholders in onze directe omgeving. In besluitvorming door ons management
worden voortdurend zorgvuldige afwegingen gemaakt met in achtneming van de
verschillende belangen van alle stakeholders van TivoliVredenburg.
Ook wordt veel aandacht besteed aan zorgvuldige interne en externe communicatie
waarvoor in 2018 een afzonderlijk team corporate marketing en communicatie is
ingericht.
Vooruitblik 2019
TivoliVredenburg heeft “Open” als werktitel meegegeven aan de komende periode en
geeft daarmee aan dat het gebouw wat haar betreft altijd open is en dat er ook altijd
iets te doen moet zijn. Bezoekers en voorbijgangers moeten hierop kunnen rekenen. Wij
blijven ons daarmee richten op een gevarieerd, verrassend, vernieuwend en verrijkend
aanbod van levende muziek. Daarnaast staan we open voor belangrijke initiatieven en
ideeën uit de stad.
Voor de periode 2017-2020 ontvangt TivoliVredenburg een jaarlijkse gemeentelijke
bijdrage in het kader van de cultuurnota. Voor elk van de jaren is de bijdrage gesplitst
in een structureel deel van € 7,9 miljoen en een tweetal additionele bedragen van
€ 200 duizend. Deze bijdragen zijn gekoppeld aan het versterken van de
programmering en het versterken van het management van TivoliVredenburg.
Voor 2019 is gekozen voor verdere kwalitatieve verbetering wat betreft de activiteiten
en bezoekersaantallen. Accenten in de ambities zijn een nog grotere diversiteit in
publiek te bereiken en de samenwerking met en rol in stad en regio te vergroten.
Daarnaast zullen de activiteiten rondom onze twee jubilea veel publiciteit en een
grotere naamsbekendheid gaan opleveren: TivoliVredenburg bestaat vijf jaar en de
Grote Zaal van Herman Hertzberger bestaat veertig jaar.
In 2019 werken we ook samen met partners verder aan plannen voor verbeteringen in
de omgeving van ons gebouw alsmede de renovatie van de foyers van de Grote Zaal
waarbij gelijktijdig een verbinding met het Vredenburgplein wordt gemaakt. Zodat we
niet meer met de rug naar de binnenstad toestaan maar ook aan die kant een open plek
worden waar het bruist van de activiteiten.
In 2019 verwachten we een flinke stap te zetten richting 1,3 miljoen bezoekers, waarvan
er ruim 900 duizend voor onze concerten en andere activiteiten komen en ruim 300
duizend een bezoek aan Het Gegeven Paard en Danel brengen.
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Begroting Stichting TivoliVredenburg
We verwachten en begroten op alle activiteiten en eigen inkomstenbronnen een
gematigde groei. Verbeteringen op inkoopcontracten en efficiency zullen zorgen
voor een verdere verbetering van de brutomarges. Hiermee financieren we nieuwe
programma activiteiten en daar waar nodig de versterking van de beheersorganisatie.
Op 18 september 2018 is de begroting voor 2019 van Stichting TivoliVredenburg door
de Raad van Toezicht goedgekeurd en deze diende als basis voor de aangevraagde
gemeentelijke bijdrage van Gemeente Utrecht.

Begroting Burgundy Street B.V.
De 2019 begroting voor Burgundy Street B.V. komt uit op een omzet van ruim
€ 5 miljoen. In 2019 wordt volop verder gebouwd om de financiële resultaten, de look &
feel van de verschillende outlets, de diversiteit in het gasten- en personeelsbestand en
de service naar een nog hoger niveau te tillen.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
TivoliVredenburg houdt rekening met de maatschappelijke effecten van haar activiteiten
en bedrijfsprocessen. We proberen zoveel mogelijk bewust deze visie uit te dragen
in keuzes in ons inhoudelijke programma en te integreren in onze bedrijfsvoering.
Bijvoorbeeld door te kiezen voor duurzame leveranciers, het verminderen van gebruik
of hergebruik van plastic, het hanteren van een sociaal innovatief personeelsbeleid,
bevordering van de duurzame inzetbaarheid van ons personeel tot de inzet van
duurzame energie- en watervoorzieningen.
Cultureel ondernemerschap
Cultureel ondernemerschap is ondernemerschap met een extra dimensie.
TivoliVredenburg streeft naast haar culturele of artistieke doelstellingen ook zakelijke
doelstellingen na. Daarbij zoeken we steeds naar een optimale balans tussen zakelijke
en artistieke belangen. Ook in 2018 was onze inzet hierop gericht.
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Met onze inzet en creativiteit streven we ernaar om in 2019 de groei van het aantal
bezoekers en activiteiten en het aandeel eigen inkomsten in onze exploitatie
gecontroleerd maar ondernemend verder te laten toenemen.
Tot slot
Naast het bestuursverslag heeft TivoliVredenburg een uitgebreid inhoudelijk jaarverslag
gemaakt over 2018. Dit verslag wordt gepubliceerd op onze website.
We hebben het volste vertrouwen dat TivoliVredenburg zich de komende jaren verder
zal ontwikkelen tot een toonaangevend, relevant en open muziekpodium. Op basis van
de ervaringen uit de eerste vijf jaar blijven we voortdurend werken aan de verbetering
en vernieuwing van onze programmering en exploitatie.
Utrecht, 17 mei 2019
Jeroen Bartelse

Suzanne van Dommelen

Margriet van Kraats

Directeur-bestuurder

Zakelijk Directeur			

Directeur Programma
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
In dit verslag licht de Raad van Toezicht toe hoe hij zijn toezicht in 2018 heeft
vormgegeven en de 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 van Toezicht vermeld.
De Raad van Toezicht was in 2018 op afstand betrokken bij alle relevante bestuurlijke,
politieke en soms praktische aangelegenheden die zich in het vierde volledige jaar van
exploitatie van TivoliVredenburg voordeden. De Raad van Toezicht volgde de realisatie
zowel aan inkomsten- als kostenkant met kritische blik, waarin een grote rol was
weggelegd voor de auditcommissie.
De Raad van Toezicht vindt het fantastisch dat in 2018 opnieuw meer inspirerende en
aansprekende topconcerten en evenementen zijn georganiseerd, die door weer meer
muziekliefhebbers zijn bezocht. De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor wat
door TivoliVredenburg is neergezet en beseft dat dit alleen maar mogelijk is dankzij het
grote enthousiasme en de enorme inzet waarmee de directie, het managementteam,
medewerkers en vrijwilligers iedere dag aan de slag zijn om van TivoliVredenburg een
succes te maken.
Een belangrijke opgave voor de Raad van Toezicht in 2018 was het werven en
benoemen van de nieuwe directeur-bestuurder als opvolger van Frans Vreeke.
Lennart van der Meulen en Janneke van der Wijk waren hiertoe gemandateerd. De
wervingsprocedure heeft geleid tot de benoeming van Jeroen Bartelse.
Halverwege het jaar is Kees Vendrik, na een tweede termijn van twee jaar, afgetreden.
Met zijn vakkundigheid en zijn altijd kritische en opbouwende opstelling heeft hij enorm
veel betekend voor TivoliVredenburg in de eerste jaren van zijn bestaan. Er is een
opvolger gevonden in de persoon van Joske Paumen, die met haar kennis over horeca
en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een waardevolle aanvulling vormt. Zij
maakt sinds haar aantreden in juli 2018 tevens deel uit van de auditcommissie.
De voorzitter van de Raad van Toezicht voerde in 2018 samen met de directeurbestuurder éénmaal overleg met de wethouder Cultuur van de Gemeente Utrecht.
De Raad van Toezicht is in 2018 vijf keer voor vergadering met de directie bij elkaar
gekomen. Over enkele belangrijke onderwerpen zijn de Raad van Toezicht-leden
tussentijds per e-mail geïnformeerd en geraadpleegd. In de vergaderingen passeerde
het volgende de revue:
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23 februari 2018
De Raad van Toezicht neemt kennis van het voorlopig resultaat over 2017 van de
Stichting TivoliVredenburg als ook van Burgundy Street B.V. Er is reden tot tevredenheid
over de cijfers; wel vraagt de Raad van Toezicht voor de eerstvolgende bijeenkomst van
de auditcommissie een grondige analyse te maken van de cijfers, gezien de relevantie
hiervan voor de staande begroting.
De Raad van Toezicht geeft zijn goedkeuring aan het gewijzigd Directiereglement,
voorbereid in nauw overleg met Joop Deveer, dat vanwege de uitbreiding van de
directie met een derde lid diende te worden aangepast. Tevens wordt goedkeuring
verleend aan het vaststellen van het reglement voor Burgundy Street B.V. in de
eerstvolgende AVA.
Vooruitlopend op het aftreden van Kees Vendrik wordt de invulling van de aankomende
vacature besproken. Op basis van de reeds vaker besproken criteria, die in de
profielschets zijn vastgelegd, wordt besloten Joske Paumen te benaderen als nieuwe
kandidaat voor de Raad van Toezicht. De sollicitatiecommissie voor de werving van de
nieuwe directeur-bestuurder doet verslag van de voortgang.
Verder laat de Raad van Toezicht zich bijpraten door de directie over de voorbereidende
werkzaamheden om te kunnen voldoen aan de nieuwe regels in het kader van de AVG
die vanaf 25 mei gelden.
18 mei 2018
De Raad van Toezicht bekrachtigt het besluit - per e-mail genomen en op 20 maart 2018
schriftelijk vastgelegd - tot benoeming van Jeroen Bartelse als de nieuwe algemeen
directeur van TivoliVredenburg per 1 augustus 2018.
De auditcommissie geeft een toelichting op de jaarrekening 2017 en het rapport van
de accountant. De jaarrekening wordt goedgekeurd en de bestuurder wordt kwijting
verleend voor het gevoerde beleid. Ook het Inhoudelijk Jaarverslag wordt goedgekeurd
alsmede het Jaarverslag van Burgundy Street B.V. De Raad van Toezicht wordt
mondeling in kennis gesteld van het resultaat van het eerste kwartaal van zowel de
Stichting TivoliVredenburg als Burgundy Street B.V. en ontvangt een nadere toelichting
op de ontwikkeling van de brutomarge in 2017.
Tot slot krijgt de Raad van Toezicht een korte uiteenzetting, gevolgd door
een rondleiding, over de plannen met betrekking tot de directe omgeving van
TivoliVredenburg.

financieel jaarverslag 2018

19

29 juni 2018
De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren. Uit de zelfevaluatiescan zijn
geen knelpunten naar voren gekomen. De leden zijn tevreden over het functioneren van
de voorzitter, de sfeer in de vergaderingen en de interactie met de directeur-bestuurder.
Een belangrijke wens van de Raad van Toezicht is om de focus, die tot op heden vooral
lag op risicomanagement, uit te breiden naar het gesprek over inhoud en strategische
planvorming.
De profielschets van de Raad van Toezicht wordt op het onderdeel maatschappelijk
verantwoord ondernemen aangescherpt en opnieuw vastgesteld; ook het streven naar
meer (etnische) diversiteit krijgt hierin een nog steviger plaats. Tevens wordt het rooster
van aftreden besproken. Joske Paumen wordt benoemd als nieuw lid en Kees Romme
wordt herbenoemd voor een tweede periode.
Verder neemt de Raad van Toezicht kennis van de eindrapportage van het organisatie
ontwikkeltraject met daarin opgenomen de definitieve organisatiestructuur en het
daarbij passende functiehuis.
Tot slot bespreekt de Raad van Toezicht zijn rol in de voorbereiding van het bezoek van
de visitatiecommissie van de Gemeente Utrecht in het kader van de Cultuurnota 20172020.
21 september 2018
De nieuwe directeur-bestuurder Jeroen Bartelse schetst in een korte presentatie de
cultureel-maatschappelijk omgeving van TivoliVredenburg. Deze vormt de context
voor zowel het jaarplan 2019 als de zelfevaluatie die TivoliVredenburg ten behoeve
van de visitatieprocedure van de Gemeente Utrecht moet voorbereiden. Het gesprek
over trends en ontwikkelingen vormt ook een opmaat naar het opstellen van het
meerjarenplan 2021-2024.
De gekozen accenten voor TivoliVredenburg in 2019 behelzen: Jubileum, Inclusiviteit en
Verbinding met stad en regio. De Raad van Toezicht neemt met belangstelling kennis
van het Jaarplan, waarin deze onderwerpen verder zijn uitgewerkt, en geeft hier zijn
goedkeuring aan. Ook aan de begroting voor 2019 wordt goedkeuring verleend.
De Raad van Toezicht neemt tevens kennis van het resultaat van TivoliVredenburg en
Burgundy Street B.V. tot en met juni 2018.
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23 november 2018
De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de nieuwe Governance Code Cultuur
die op 1 januari 2019 in werking treedt en bespreekt hoe deze te internaliseren.
Daarnaast wordt de procedure voor de werving van twee nieuwe leden in de loop van
het volgend jaar bepaald.
De conclusies uit het rapport van de visitatiecommissie van de Gemeente Utrecht
worden gedeeld en besproken.
De derde kwartaalrapportage en de prognose voor de rest van het jaar van Stichting
TivoliVredenburg en Burgundy Street B.V. worden besproken. Risico’s en scenario’s om
deze te beheersen worden doorgenomen.
Jaarplan en begroting 2019 van Stichting TivoliVredenburg en Burgundy Street B.V.
worden besproken en na verwerking van enkele aanpassingen goedgekeurd. Jaarplan
en begroting 2019 van Burgundy Street B.V. kunnen door voor vaststelling in de
eerstvolgende AVA.
Verder leggen de directieleden hun (onbezoldigde) nevenfuncties voor ter
goedkeuring. En tot slot krijgt de Raad van Toezicht alvast een voorproefje van het
jubileumprogramma van januari 2019.
Medewerkers
Lennart van der Meulen en Janneke van der Wijk hebben in het kader van artikel 24
van de WOR tweemaal overleg gevoerd met de OR, die met ingang van 1 januari
2018 een vrijwel volledig nieuwe samenstelling had. De vergaderingen hebben in
een constructieve sfeer plaatsgevonden. Onderwerpen die zijn besproken betreffen
met name de implementatie van de organisatieontwikkeling en de rol van de OR bij
het werven van een nieuw Raad van Toezicht lid als opvolger van Janneke van der
Wijk, die halverwege 2019 zal aftreden. Tevens is op oriënterende wijze gesproken
over het meerjarenperspectief van TivoliVredenburg vooruitlopend op de nieuwe
cultuurplanperiode. De voorzitter van de OR heeft in het voorjaar deelgenomen aan de
selectieprocedure voor de nieuwe directeur-bestuurder.
Auditcommissie
Kees Romme (voorzitter), Kees Vendrik (tot 1 juli) en Joske Paumen (vanaf 1 juli)
vormen de auditcommissie, die de Raad van Toezicht onder meer over begrotingen,
tussentijdse verantwoordingen, prognoses en de jaarrekening adviseert. Ook houdt
de auditcommissie toezicht op de interne risicobeheersings- en controlesystemen
en financiële informatieverschaffing. Daarnaast fungeert de auditcommissie als
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aanspreekpunt voor de externe accountant. De auditcommissie heeft drie keer
vergaderd, waarvan twee keer in aanwezigheid van de externe accountant BDO.
Utrecht, 17 mei 2019
De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2018
De heer Lennart (L.) van der Meulen (voorzitter)
Algemeen directeur VPRO
Nevenfuncties:
•

Voorzitter Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep

•

Bestuurslid Kunsten ‘92

Mevrouw Janneke (J.J.) van der Wijk
Directeur Conservatorium van Amsterdam
Nevenfuncties:
•

Lid Raad van Toezicht ITA (Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam)

•

Lid Raad van Toezicht Stichting Omroep Muziek

•

Vicevoorzitter | Bestuurslid Méér Muziek in de Klas

•

Bestuurslid Cello Biënnale Amsterdam

•

Ledenraad Rabobank Amsterdam

De heer Kees (C.C.M.) Vendrik (tot 1 juli 2018)
Chief Economist Triodos Bank NV
Nevenfuncties:
•

Lid Begeleidingscollege Planbureau voor de Leefomgeving

•

Lid Raad van Advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek

•

Lid Raad van Toezicht van Paleis het Loo

•

Lid Stichtingsbestuur We Make The City

De heer Joop (J.M.) Deveer
Advocaat
De heer Kees (C.J.A.M.) Romme RA
Openbaar accountant (tot 1 oktober 2018)
Nevenfuncties:
•

Adviseur Stichting TivoliVredenburg Fonds

•

Lid Stichtingsbestuur Trees for All

De heer Seth (S.J.A.) van der Meer
Head of Innovation Qelp
Nevenfuncties:
•

Voorzitter Bestuur Stichting Brede School Lumiar
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Mevrouw Joske (J.C.) Paumen (vanaf 1 juli 2018)
Directeur-bestuurder The Colour Kitchen (tot 1 augustus 2018)
Nevenfuncties:
•

Bestuurder The Colour Kitchen Foundation

•

Bestuurslid Stichting Code Sociale Ondernemingen

Directeur-bestuurder in 2018
De heer Frans (F.P.M.) Vreeke (tot 1 september 2018)
Nevenfuncties:
•

Voorzitter Utrechts Muziek Overleg

•

Lid klankbordgroep Zimihc

•

Lid Programma Beleidsbepalend Orgaan RTV Utrecht

De heer Jeroen (J.A.) Bartelse (vanaf 1 augustus 2018)
Nevenfuncties:
•

Lid Raad van Toezicht Nederlands Theater Festival

•

Voorzitter Utrechts Muziek Overleg

•

Adviseur Raad voor Cultuur

•

Juryvoorzitter Vrijwilliger van het jaar, Gemeente Utrecht

Overige directieleden in 2018
Mevrouw Suzanne (S.) van Dommelen
Zakelijk Directeur
Nevenfuncties:
•

Voorzitter Stichting Applaus

•

Bestuurslid Rotary Bilthoven-Zandzegge

Mevrouw Margriet (M.) van Kraats
Directeur Programma
Nevenfuncties:
•

Voorzitter Stichting Into the Great Wide Open

•

Voorzitter Stichting Het Laatste Eiland

•

Voorzitter Stichting Kunstbende Utrecht

•

Bestuurslid Stichting Popmuziek Nederland

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Geconsolideerde balans per 31 december 2018
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (bedragen x € 1000)
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018
(bedragen x € 1000)
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018
(bedragen x € 1000)
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TOELICHTING OP DE
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Algemene toelichting
Algemeen
Activiteiten
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 statuten van de Stichting zijn geënt op de Governance Code Cultuur.
De Stichting heeft fiscaal de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is
opgenomen in het ANBI Register van de belastingdienst onder RSIN 819969898.
Vestigingsadres
De Stichting is statutair gevestigd aan de Vredenburgkade 11 te Utrecht met feitelijk
vestigingsadres Vlaamse Toren 7 te Utrecht.
Groepsstructuur
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.
Op 8 september 2017 heeft er een naamswijziging plaatsgevonden. Het Gegeven
Paard B.V. is gewijzigd in Burgundy Street B.V. Binnen Burgundy Street B.V. vallen de
exploitatie activiteiten van Grand Café Het Gegeven Paard, Restaurant Danel (open
sinds 14 september 2017) en King’s Cross (artiestenfoyer en centrale keuken).
Burgundy Street B.V. huurt de ruimte en de inventaris van TivoliVredenburg.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke 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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Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze
niet onder normale marktvoorwaarden zijn gedaan. Hierbij wordt de aard en de omvang
van de transactie en nadere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht
toegelicht.
Schattingen
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.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
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 anders vermeld worden activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde en luiden alle bedragen in de tabellen in duizenden
euro’s.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
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 de kasstroom uit operationele activiteiten.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet
opgenomen in het kasstroomoverzicht.
Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld onder de veronderstelling van continuïteit.
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Consolidatie
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 intercompanytransacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere
waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen zijn gelijk
aan de waarderingsgrondslagen van Stichting TivoliVredenburg.
De in de consolidatie begrepen vennootschap is:
- Burgundy Street B.V., Utrecht, (100%).
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd ten
opzichte van vorig jaar.
Vergelijking met de begroting 2018
De begrotingscijfers in de jaarrekening betreft de begroting zoals opgenomen bij
de subsidie aanvraag eind september 2017. Voor vergelijkbaarheid van de cijfers zijn
enkele herrubriceringen doorgevoerd en daarnaast is de subsidiebeschikking 2018 als
uitgangspunt gebruikt. Indien van toepassing is dit bij de betreffende onderwerpen
toegelicht.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en 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.
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Bijdragen van overheidsinstellingen, sponsors of donoren 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.
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.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief
is, wordt de deelneming op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de Stichting
instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft
de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een
voorziening getroffen.
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.
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 waardevermindering voor het actief zou zijn
verantwoord.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFOmethode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
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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.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met
de incourantheid van de voorraden.
Vorderingen
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.
Liquide middelen
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 kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Schulden
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.
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.
Voorzieningen
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.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
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.
Opbrengstverantwoording
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.
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.
Netto-omzet
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.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.
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.
Personeelsbeloningen
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
Festivals (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
middelloon-regeling. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last in het
jaar verantwoord.

financieel jaarverslag 2018

32

WNT
In het kader van de Code Cultural Governance, houdt Stichting TivoliVredenburg zich
aan de normen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)
publieke sector.
Overheidssubsidies
Exploitatiebijdragen 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.
Sponsorgelden
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.
Financiële baten en lasten
Rentebaten, rentelasten en banktransactiekosten worden tijdsevenredig verwerkt,
rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.
Financiële instrumenten en risicobeheersing
Valuta en prijsrisico
Stichting TivoliVredenburg 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
nagenoeg geen sprake. De Stichting heeft geen effecten of afgeleide financiële
instrumenten.
Rente- en kasstroomrisico
De Stichting heeft een kredietovereenkomst met een vaste rente. Met betrekking tot
haar liquiditeiten loopt de Stichting een beperkt risico voor wat betreft de variabele
rente op de spaarrekeningen.
Kredietrisico
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 minimaal een A-rating hebben.
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Liquiditeitsrisico
Stichting TivoliVredenburg heeft de beschikking over een kredietfaciliteit van
€ 16 miljoen met de mogelijkheid deze te verhogen tot € 19 miljoen, waarvan op
balansdatum € 1,65 miljoen is opgenomen. Met ingang van 1 april 2019 wordt de
kredietovereenkomst herijkt naar een rente van 2,47% (2018: 5,47%) en de limiet
teruggebracht naar € 10 miljoen.

financieel jaarverslag 2018

34

Toelichting op de geconsolideerde balans
1. Immateriële vaste activa

In voorgaande jaren werden de software- en website kosten verantwoord onder de
materiële vaste activa. Vanwege de materialiteit van deze posten zijn deze vanaf 2018
herclassificeerd naar de immateriële vast activa. De vergelijkende cijfers 2017 zijn
hiervoor aangepast.
De herclassificatie binnen de immateriële vaste activa in 2018 heeft betrekking op de
ingebruikname van het nieuwe ERP-systeem Inventive.
Voor de software en website wordt een afschrijftermijn gehanteerd van 5 jaar.
2. Materiële vaste activa
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De herclassificaties naar immateriële vaste activa betreffen software- en website kosten.
De vergelijkende cijfers 2017 zijn hiervoor aangepast met uitzondering van de 2017
bedragen in het kasstroomoverzicht.
Voor de reguliere vaste bedrijfsmiddelen wordt een afschrijftermijn gehanteerd van 5 tot
en met 15 jaar. Voor bouwkundige aanpassingen wordt een afschrijftermijn gehanteerd
van 40 jaar.
Onder machines en installaties zijn licht, geluid, beeld en koelsysteeminstallaties
verantwoord. Andere vaste bedrijfsmiddelen bestaan voornamelijk uit inrichting pand,
horeca, automatisering, overig theatertechniek en bouwkundige investeringen.
In 2018 zijn een aantal theatertechnische activa vervangen en gedesinvesteerd.
3. Voorraden

4. Vorderingen

De overige vorderingen hebben voornamelijk betrekking op nog te ontvangen bedragen
(€ 0,8 miljoen), vooruitbetaalde bedragen (€ 0,1 miljoen) en nog te factureren bedragen
(€ 0,1 miljoen). Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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5. Liquide middelen

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

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

7. Voorzieningen

De voorziening betreft een meerjarige onderhoudsbegroting. De voorziening heeft een
overwegend langlopend karakter.

8. Lang vreemd vermogen

De aflossingsverplichting 2018 is opgenomen onder overige schulden.
De afgesloten kredietfaciliteit bij de Gemeente Utrecht is per balansdatum € 16 miljoen
tegen vijf jaar vaste rentevoet van 5,47% op jaarbasis. Er wordt rente gerekend over het
opgenomen bedrag.

financieel jaarverslag 2018

37

Het saldo (im)materiële vaste activa bedraagt per balansdatum € 13,43 miljoen
hiertegen over staat een opname uit de kredietfaciliteit van € 1,65 miljoen. Een
bedrag van € 11,78 miljoen is anders gefinancierd uit eigen inkomsten van reguliere
bedrijfsactiviteiten en beschikbaar vermogen.
Aan de ontvangen bijdrage frictiekosten worden uitsluitend de arbeidsvoorwaardelijke
verplichtingen van de oud-medewerkers Vredenburg onttrokken.
9. Kort vreemd vermogen

Vooruitontvangen baten is inclusief het reeds ontvangen voorschot tegemoetkoming
gebouwgebonden kosten voor 2019 van de Gemeente Utrecht.

10. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurverplichtingen
TivoliVredenburg is op 20 december 2013 een huurovereenkomst aangegaan met de
Gemeente Utrecht, inzake het bedrijfspand gelegen aan Vredenburgkade 11 te Utrecht.
Overeenkomstig het advies van de commissie Gehrels in 2016 heeft Gemeente Utrecht
besloten tot een huurverlaging met ingang van 2017 van circa € 1,7 miljoen. De duur van
de overeenkomst blijft onveranderd tot het einde van 2053. De jaarhuur wordt jaarlijks
geïndexeerd en zal na genoemde verlaging ongeveer € 1,9 miljoen per jaar bedragen.
Kredietfaciliteit
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.
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Met ingang van 1 april 2019 wordt de kredietovereenkomst herijkt naar een rente van
2,47% (2018 5,47%) en de limiet teruggebracht naar € 10 miljoen.
Frictiekosten personeel
Uit hoofde van de inbreng van de Gemeente Utrecht/Stichting Tivoli zijn afspraken
gemaakt over salarisgaranties of –toeslagen boven cao-niveau. De van Stichting Tivoli
ontvangen bijdrage voor garanties aan oud-medewerkers was reeds in 2016 niet meer
dekkend voor de verplichtingen. Deze frictiekosten zijn vervolgens ten laste van het
resultaat gebracht. Van de bijdrage voor de frictiekosten van oud-medewerkers van
Vredenburg is per eind 2018 nog € 2,1 miljoen beschikbaar. Deze post is verantwoord
onder de langlopende schulden.
Hoewel afhankelijk van diverse variabelen, is dit bedrag naar verwachting niet
toereikend om de hiermee samenhangende toekomstige verplichtingen op (middel)
lange termijn volledig te dekken.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
(bedragen x € 1000)
11. Brutomarge

Brutomarge exclusief exploitatiebijdrage
De brutomarge exclusief exploitatiebijdrage van 2018 is € 0,7 miljoen hoger dan in 2017.
De brutomarge van onze activiteiten laat met uitzondering van de brutomarge horeca
op alle fronten een verbetering zien ten opzichte van begroting en werkelijk 2017.
Dit is enerzijds te danken aan een efficiënte bedrijfsvoering binnen onze programma
activiteiten en anderzijds een toegenomen overige omzet uit opbrengst servicekosten.
De brutomarge horeca is in 2018 ten opzichte van vorig jaar licht gedaald. In vergelijking
met de ambitieuze begroting zijn door een tegenvallende omzet horeca, hoge opstart-
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kosten van Danel, hogere personeelskosten in de horeca als gevolg van een krappe
arbeidsmarkt en hogere inkoopkosten, de realisatiecijfers in 2018 lager dan verwacht.
In totaliteit zijn in 2018 onze activiteiten evenals de bezoekersaantallen wederom
gestegen (respectievelijk stijging van 9% en 5% ten opzichte 2017).
Directe inkomsten activiteiten
Het totaal aan directe inkomsten is met € 28,3 miljoen € 0,2 miljoen hoger dan begroot,
daartegenover staan € 22,8 miljoen aan de directe kosten die € 0,85 miljoen hoger
uitvallen dan begroot.
Directe inkomsten funding

Vanuit sponsoren, fondsen en particuliere donaties is in 2018 een totaalbedrag van
bijna € 1,44 miljoen ontvangen. Deze bijdragen komen van overheidsfondsen (zoals
Fonds Podiumkunsten, Provincie Utrecht), private Fondsen (zoals K.F. Heinfonds, Prins
Bernhard Cultuur Fonds, VSB Fonds), zakelijke sponsoren (zoals Rabobank, ASR, Young
Professionals Business Club) en donateurs (zoals Stichting TivoliVredenburg Fonds en
particulieren).
Van het totaalbedrag van € 1,44 miljoen is € 0,29 miljoen opgenomen in het
exploitatieresultaat van 2018, € 0,36 miljoen gelabeld onder eerder genoemde
inkomsten van programmering, € 0,13 miljoen aan investeringsbijdragen en € 0,67
miljoen inkomsten met 0,6 miljoen marge als algemene sponsoring en donaties.
Algemene sponsoring en donaties betreffen programma onafhankelijke sponsoring en
donaties alsmede de donaties afkomstig uit het TivoliVredenburg Fonds, voor ons jong
talent programma, educatieve en participerende projecten, innovatieve projecten en
internationale topprogrammering.
Directe kosten
Directe kosten worden toegewezen aan de activiteiten.
In voorgaande jaren werd de inhuur voor alle directe activiteiten rechtstreeks in de
brutomarge verantwoord. Met ingang van 2018 wordt deze inhuur via de inhurende
afdeling gealloceerd naar de activiteiten. De vergelijkende cijfers 2017 zijn als gevolg
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hiervan aangepast. Deze herrubricering van de 2017 cijfers is inclusief de volledige
allocatie van alle directe medewerkers van Burgundy Street B.V. naar de brutomarge.
12. Exploitatiebijdrage
Onderstaand een overzicht van het (nog te) ontvangen voorschot van de Gemeente
Utrecht. Voor de structurele exploitatiebijdrage is de datum ontvangst van de laatste
termijn van de bevoorschotting weergegeven.

Gemeente Utrecht heeft voor 2018 een gemeentelijke bijdrage van € 8,5 miljoen
beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de activiteiten (dossier 4832271). De
Algemene Subsidieverordening 2014 van Gemeente Utrecht is van toepassing op
deze bijdrage. In tegenstelling tot de jaarlijkse toekenningen in 2014, 2015 en 2016 valt
TivoliVredenburg vanaf 2017 onder de vierjaarlijkse cyclus van de cultuurnota.
13. Personeelskosten

Inhuur personeel is inclusief de beveiligingskosten van het gebouw (2018 € 0,2 miljoen).
De daling van inhuur personeel wordt ten opzichte van 2017 verklaard doordat op
belangrijke functies in de organisatie meer personeel in dienst is gekomen in plaats van
te worden ingehuurd.
De personeelskosten zijn ten opzichte van 2017 ruim € 0,3 miljoen hoger en
€ 0,16 miljoen lager dan begroot. Dit wordt enerzijds verklaard door de loonstijging
die volgt uit de CAO (2% algemeen en 2% tredeverhoging) en anderzijds door de
kostenstijging die de herijking van het functiehuis tot gevolg heeft gehad. Daarnaast
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heeft de toename van het aantal activiteiten ook een hogere coördinatielast en
daarmee personele inzet in de overhead tot gevolg.
TivoliVredenburg streeft naar een gezonde verhouding van inhuur personeel in relatie
tot personeel in vast dienstverband in relatie tot de activiteiten en verdeling hiervan
over het seizoen.
In voorgaande jaren werd de inhuur voor alle directe activiteiten rechtstreeks in de
brutomarge verantwoord. Met ingang van 2018 wordt deze inhuur via de inhurende
afdeling gealloceerd naar de activiteiten. De vergelijkende cijfers 2017 zijn als gevolg
hiervan aangepast. Deze herrubricering 2017 is inclusief de volledige allocatie van alle
directe medewerkers van Burgundy Street B.V. naar de brutomarge.
Een bedrag van € 0,2 miljoen aan frictiekosten personeel is conform de
contractafspraken met de Gemeente Utrecht gedekt uit de daarvoor beschikbaar
gestelde middelen.
14. Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten hebben betrekking op immateriële vaste activa (2018 € 0,116
miljoen) en materiële vaste activa (2018 1,779 miljoen).
In vergelijking met 2017 zijn de afschrijvingskosten gestegen door investeringen uit eind
2017 en in 2018. Dit betreft onder meer de investeringen in horeca, de herinrichting van
kantoor en werkplekken, implementatie van een ERP-systeem, verbouwingen aan de
logistieke en productie-voorzieningen, aanschaf van lockers en investeringen in Park 6.
15. Overige Kosten
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Huisvestingskosten

In de periode 2017-2023 ontvangt TivoliVredenburg van de Gemeente Utrecht een
subsidie van totaal € 11,9 miljoen als tegemoetkoming in de gebouwgebonden kosten
van het pand. TivoliVredenburg (dossier 4892435). Er zijn geen voorwaardelijke
financiële verplichtingen aan deze subsidie gesteld.
Organisatiekosten

Onder accountant- en administratiekosten worden tevens bankkosten verantwoord.
De organisatiekosten zijn in 2018 ruim € 0,2 miljoen onder begroting en € 0,1 miljoen
lager dan in 2017. Het verschil met de begroting wordt met name verklaard door de
lagere gerealiseerde kosten van representatie, marketing en onderhoud software.
Overige kosten en opbrengsten
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Werknemers
In 2018 waren gemiddeld 187 medewerkers (160,1 fte) in dienst (in 2017: 138
medewerkers, 122,6 fte). Hiervan zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland.
Horeca is inclusief 47 medewerkers (fte 38,5) van Burgundy Street B.V. (2017: 18
medewerkers). Begin 2018 is de directie uitgebreid met een programma directeur.
Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van een grote pool flexkrachten (ruim 400
medewerkers) voor de evenement gebonden activiteiten en stages.
In 2018 is in het kader van verdere organisatieontwikkeling een nieuwe
organisatiestructuur ontworpen en vastgesteld; conform indeling weergegeven
in onderstaande tabel. De vergelijkende cijfers 2017 zijn als gevolg hiervan
geherrubriceerd.

WNT-verantwoording 2018
Stichting TivoliVredenburg hanteert de Governance Code Cultuur, waardoor het
bezoldigingsbeleid van het bestuur overeenstemt met de wettelijke voorschriften.
De bezoldiging in 2018 valt binnen de jaarlijkse norm van de Wet Normering
Topinkomens (WNT).
Overeenkomstig artikel 2:383 lid 1 BW maken we gebruik van de vrijstelling van opgave
van de bezoldiging van de directeur-bestuurder vanwege herleidbaarheid tot een enkele
natuurlijke persoon.
Directeur-bestuurder F.P.M. Vreeke is met ingang van 1 september uit dienst getreden
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Directeur-bestuurder J.A.
Bartelse heeft hem opgevolgd met ingang van 1 augustus 2018.
Directeur-bestuurder J.A. Bartelse heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd.
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16. Rente baten en –lasten
De rente lasten van de kredietfaciliteit zijn lager dan begroot. Een substantieel deel
van de investeringen is gefinancierd uit beschikbare liquiditeit uit bijdragen van de
Gemeente Utrecht en vooruit ontvangen inkomsten voor activiteiten.
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING
Enkelvoudige balans per 31 december 2018
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (bedragen x € 1000)
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018
(bedragen x € 1000)
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TOELICHTING OP
DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING
Toelichting op de enkelvoudige balans
17. Financiële vaste activa
(bedragen x € 1)

Het kapitaal van Burgundy Street 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 € 103.590 als gevolg van een negatieve
vermogenswaarde die samenhangt met de aanloopverliezen in 2014 (€ 99.469) en 2015
(€ 154.426) en winst in 2016 (€ 54.994), 2017 (€ 88.655) en 2018 (€ 6.656).
De voorziening is gesaldeerd met de schuld (saldo uit debiteuren, crediteuren en
rekening-courant) van TivoliVredenburg aan Burgundy Street B.V. van € 89.398 en
verantwoord onder overige schulden (€ 192.988).
18. Vorderingen
De gesaldeerde vordering op Burgundy Street B.V. is verantwoord onder overige
schulden. In 2018 is over de vordering op Burgundy Street B.V. rente in rekening
gebracht.
De overige vorderingen hebben voornamelijk betrekking op nog te ontvangen bedragen
(€ 0,8 miljoen), vooruitbetaalde bedragen (€ 0,1 miljoen) en nog te factureren bedragen
(€ 0,1 miljoen). Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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19. Eigen vermogen
Het verloop van het onverwerkt resultaat is als volgt gespecificeerd;

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt gespecificeerd;

In de statuten is geen bepaling opgenomen over de resultaatbestemming, het resultaat
staat ter beschikking van het bestuur.
Verwerking resultaat 2018
Het bestuur stelt voor het resultaat 2018 ten gunste van de Algemene Reserve te
brengen.
20. Kort vreemd vermogen
De overige schulden en overlopende passiva bestaan voornamelijk uit vooruit
ontvangen ticketgelden en overige baten, kortlopende verplichtingen aan frictiekosten
en reserveringen voor personeelslasten (vakantietoeslag, vakantiedagen, overuren).
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Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten
(bedragen x € 1000)
21. Resultaat deelneming
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Utrecht, 17 mei 2019
Namens directie, Raad van Toezicht

w.g.					
Dr J.A. Bartelse			
Directeur-bestuurder			

w.g.
Drs L. van der Meulen
Voorzitter Raad van Toezicht

w.g.
w.g.
Drs J.J. van der Wijk MSc J.C. Paumen

w.g.
Mr J.M. Deveer

w.g.
w.g.
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
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OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is separaat opgenomen vanaf
de volgende pagina van dit rapport.
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BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 4053, 3502 HB Utrecht
Van Deventerlaan 101, 3528 AG Utrecht
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting TivoliVredenburg

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting TivoliVredenburg te Utrecht gecontroleerd. De
jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting TivoliVredenburg op
31 december 2018 en van het resultaat over 2018 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 geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen en het Verantwoordings- en accountantsprotocol
Gemeente Utrecht 2016. 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 Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), 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.

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.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 het bestuursverslag;
 het verslag van de Raad van Toezicht;
 de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en 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 stichting 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 activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar activiteiten 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 materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie 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 stichting haar activiteiten 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 stichting 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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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben
wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de
groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en het risicoprofiel van de
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of
specifieke posten noodzakelijk was.
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.

Utrecht, 27 mei 2019
Hoogachtend,
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
w.g.
drs. J.S. Terlingen RA
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