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BESTUURSVERSLAG

Voor u ligt het fi nancieel jaarverslag van TivoliVredenburg van 2019. Het jaar waarin we ons 
vijfjarig jubileum vierden en het veertigjarig bestaan van de Grote Zaal.
‘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 2017 van restaurant Danel en (artiesten)foyer 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 TivoliVredenburg 
als Burgundy Street B.V. in 2019. Voor Burgundy Street B.V. is ook een afzonderlijke 
jaarrekening over 2019 opgesteld. 

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 fi nanciering, 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. 
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De Stichting TivoliVredenburg wordt bestuurd volgens het Raad-van-
Toezicht-model. De Raad van Toezicht onderschrijft dan ook de principes 
en aanbevelingen 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 
fi nancieel en maatschappelijk belang. Het bestuur is verantwoordelijk voor 
de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van 
Stichting TivoliVredenburg. Het bestuur gaat verantwoord om met de 
mensen en middelen van de organisatie. De per 1 januari 2019 herziene 
Governance Code Cultuur is van toepassing op dit jaarverslag. 

Bezoldigingsbeleid
Stichting TivoliVredenburg volgt als bezoldigingsbeleid de CAO Nederlandse Poppodia en 
Festivals (NPF) en Burgundy Street B.V. de CAO Nederlands Horeca Gilde. 
Stichting TivoliVredenburg heeft voor haar werknemers een zogenaamde middelloon 
pensioenregeling getro� en. De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds 
Zorg & Welzijn (PFZW); Burgundy Street B.V. heeft voor haar medewerkers een 
middelloonregeling bij het Pensioenfonds Horeca & Catering. 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 
fi scaal aftrekbaar te laten zijn.

Ambities 2017-2020
2019 is het derde jaar waarin TivoliVredenburg haar ambities uit het Meerjarenplan 17-20, 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.
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Activiteiten en bezoekersaantallen
TivoliVredenburg publiceert afzonderlijk van dit fi nanciële jaarverslag een inhoudelijk 
jaarverslag met een uitgebreide en beschrijvende terugblik op het programma en de 
activiteiten. Deze bevelen we van harte aan voor een brede blik op de activiteiten in het 
jaar 2019. In dit fi nanciële jaarverslag beperken we ons qua programma daarom tot een meer 
cijfermatige refl ectie op het programma. 

Het programma van 2019 kende een divers aanbod. Alle muziekgenres zijn goed aan bod 
gekomen en het kennis- en debatprogramma waarmee we in 2017 begonnen, is in 2019 weer 
verder uitgebouwd. In totaal hebben bijna 1,3 miljoen bezoekers onze programmering en 
horeca bezocht. 978 duizend bezoekers, zowel particuliere als zakelijke, bezochten onze 1.789 
programma-activiteiten. Dat zijn 1% meer activiteiten en 10% meer bezoekers in 2019 ten 
opzichte van 2018.  

AANTAL BEZOEKERS 2019 - 2018 (X 1000)
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De groei van onze bezoekers in vergelijking met vorig jaar komt voor een belangrijk deel 
door toename bij onze gratis toegankelijke Park 6 activiteiten. Daarnaast kenden we ook 
een lichte toename van bezoekers van educatie- en participatieactiviteiten en pop-, jazz- en 
kennis-en-debatproducties. Het gemiddelde aantal bezoekers per activiteit is gestegen met 
9% naar 547 (2018: 503).
Het aantal programma-activiteiten in de diverse genres is vergelijkbaar met 2018. Een lichte 
groei is te zien in educatie en participatie, kennis-en-debat en gratis concerten. Opvallend is 
ook dat de groei van popconcerten in de Grote Zaal, die we al in 2018 constateerden, in 2019 
is aangehouden.  
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AANTAL PRODUCTIES 2019

Symfonische muziek; 107 6%

Kamermuziek; 71; 4%

Jazz; 134; 7%

Pop; 410; 23%

Dance; 213; 12%
Educatie & Participatie ;

75; 4%

Familie; 22; 1%

Festivals; 234; 13%

Gratis concerten; 227; 13%

Overige programmering; 158; 9%

Zakelijke verhuur; 102; 6%

Rondleidingen; 36; 2%

FESTIVALS

Als ultiem indoor-festivalgebouw waren we ook in 2019 het huis voor veel mooie festivals 
waarvan we sommige zelf produceerden en bij andere locatiepartner waren voor externe 
festivalorganisaties. Dat resulteerde in een succesvolle festivalprogrammering waar in totaal 
80 duizend bezoekers voor kwamen, 5% meer dan in 2018.

GRATIS PROGRAMMA

In het kader van onze ambitie om open en toegankelijk te zijn, hebben we een heel divers, 
gratis programma aangeboden waar 136 duizend bezoekers (bijna 14% van het totaal) 
op af zijn gekomen. We organiseerden 34 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 90 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 het Rabo Next 
stageprogramma, Studium Generale, HKU, Ujazz en Zimihc. 
De gratis toegankelijke Park 6 activiteiten op de pleinen op de 5e en 6e verdieping trokken 
103 duizend bezoekers op 86 avonden. Park 6 voorziet daarmee duidelijk in een behoefte als 
culturele ontmoetingsplek. 

EDUCATIE EN INCLUSIVITEIT

In het kader van educatie en inclusiviteit werden zeer uiteenlopende activiteiten georgani-
seerd voor basis- en voortgezet onderwijs en drempelverlagende activiteiten voor muziek-
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liefhebbers 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.
TivoliVredenburg is sinds 1 juli 2019 penvoerder van Creatief Vermogen Utrecht, een lerend 
netwerk van 30 scholen en 11 culturele instellingen die zich samen richten op het ontplooien 
en verankeren van kunsteducatie in het onderwijs. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en 
matchingspartner Gemeente Utrecht hebben samen subsidiegelden ter beschikking gesteld 
voor de uitvoering van het projectplan “Creatief Vermogen Utrecht doen we samen”. De 
essentie is dat er duurzame partnerschappen tussen culturele instellingen en basisscholen 
opgezet en uitgevoerd worden, waarmee het creatief vermogen van docenten en leerlingen 
van basisscholen versterkt wordt. Daarnaast wordt er binnen dit programma en netwerk van 
kennis opgebouwd en gedeeld, onder andere via website en bijeenkomsten.

BURGUNDY STREET B.V.

Het Gegeven Paard en Danel zijn horecagelegenheden die voor TivoliVredenburg een 
belangrijke rol hebben in onze ambitie om open, toegankelijk en levendig te zijn. 
Het Gegeven Paard was ook in 2019 een drukbezochte ontmoetingsplek waar bezoekers 
bovendien gratis kunnen genieten van de programmering van talent op de Rabo Open Stage 
Voor ons restaurant Danel bouwden we verder aan het concept en de gastvrijheid. Danel 
is een toegankelijke Bar-Brasserie geworden met een eenvoudigere kaart. Een deel van de 
ruimte kan nu gehuurd worden voor besloten gelegenheden. Deze aanpassingen, die sinds de 
zomer van 2019 zijn doorgevoerd, hebben een positief e� ect op de omzet.
In 2019 hebben 311 duizend bezoekers Het Gegeven Paard en Danel bezocht, 3% minder dan 
in 2018. Zowel Het Gegeven Paard als Danel hebben in 2019 last gehad van minder geschikt 
terrasweer en als gevolg daarvan een slechter terrasseizoen gedraaid, hetgeen de lichte 
daling ten opzichte van 2018 verklaart.   
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. Burgundy Street B.V. laat ook in 2019 weer een positief resultaat zien dat ten 
goede komt aan de culturele programmering van TivoliVredenburg.

Gebouw en omgeving
In 2019 kwam er een aantal hotels bij in de omgeving en werden de werkzaamheden in het 
Centraal Station en Hoog Catharijne afgerond. De gemeente werkte verder aan de kade 
van de Catharijnesingel door het plaatsen van twee bomen en een nieuwe balustrade op de 
kopse kant. Van januari tot en met september logeerde de Skyscraper in de Catharijnesingel. 
Met dit kunstwerk in de vorm van een walvis, gemaakt van zwerfplastic uit de oceanen, wilde 
de Universiteit Utrecht aandacht vragen voor de plastic soep. Het leverde TivoliVredenburg 
veel exposure op, onder meer in de vorm van foto’s en bewees dat spraakmakende kunst 
rondom ons gebouw een goede fi t is.
TivoliVredenburg heeft in 2018 het voortouw genomen om met omwonenden en met Hoog 
Catharijne na te gaan hoe de kwaliteit van de omliggende straten, zoals de Hollandse Toren 
en Vlaamse Toren, te verbeteren. In 2019 heeft de Gemeente Utrecht het projectleiderschap 
op zich genomen en zijn concrete plannen gemaakt om de verblijfskwaliteit, samenhang en 
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aantrekkelijkheid van het gebied rondom TivoliVredenburg te verhogen. Een veilige, prettige 
en creatieve omgeving rondom TivoliVredenburg is essentieel voor de verdere grootstedelijke 
ontwikkeling en de groei van bezoekers.
Sinds de opening zijn we voortdurend bezig geweest met het verbeteren van (de sfeer in) 
het gebouw. Verbeteringen die soms nog voortkomen uit de onvolledige oplevering in 2014 
of noodzakelijk zijn geworden omdat het activiteitenniveau de oorspronkelijke verwachtingen 
ruimschoots overtre� en en het gebouw daarop beter toegerust moest worden. 
Zo werd in 2019 het 40 jaar oude he� erssysteem en het erboven liggende podium van de 
Grote Zaal vernieuwd. De klimaatbeheersing in de kantoren werd aangepakt en het kantoor 
werd uitgebreid naar de begane grond. Een aantal zalen werd uitgerust met Plug & Play, in-
huis ontwikkelde slimme theatertechnieksoftware om kleinere events e�  ciënter te kunnen 
draaien. Danel kreeg een restyling naar Bar-Brasserie, een ruimte voor besloten partijen en 
tussendeuren naar de foyer van de Grote Zaal 
Om de beleving voor ons publiek verder te verhogen, konden we met behulp van partners, 
een aantal van onze publieksruimtes met kunst en inrichting verder verfraaien. Het KF 
Heinfonds schonk ons een nieuw kunstwerk voor de foyer op de 5e verdieping, een 
levensgrote muurtekening van Lennard Kok. Het Fentener van Vlissingen Fonds droeg bij 
aan de kleurrijke herinrichting van de uitloopfoyer bij de Grote Zaal en AB InBev zorgde 
ervoor dat een langgekoesterde wens in vervulling kon gaan: Canvas, een videokunstwerk 
van 150m2 op de buitenkant van de Pandora, waar werk van talentvolle videokunstenaars 
getoond wordt.
Voor regulier en groot onderhoud aan het gebouw, werkt ons facilitaire team met een 
meerjarenonderhoudsplan, dat in 2019 door ingenieursbureau SWECO tegen het licht is 
gehouden en passend is gemaakt voor de komende jaren.

Personeel en organisatie
In 2019 waren gemiddeld 263 medewerkers (193 fte) in dienst (in 2018: 187 medewerkers, 160 
fte) waarvan 162 medewerkers (139 fte) bij TivoliVredenburg en 101 medewerkers (54 fte) bij 
Burgundy Street B.V. 
Ten opzichte van 2018 is er bij Stichting TivoliVredenburg een groei van 15% in aantal 
medewerkers en fte. Voor de versterking van de vaste bezetting is er in 2019 een aantal 
fl exkrachten in dienst getreden, die al geruime tijd op fl exbasis werkzaam waren voor 
de organisatie. Hiermee is de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering nog verder 
geborgd. Daarnaast is de formatie (soms tijdelijk) versterkt om procesverbeteringen mogelijk 
te maken. Deze zijn nodig om enerzijds de drukte in het najaar operationeel beter aan te 
kunnen en anderzijds een volgende stap te kunnen zetten in het verbeteren van e�  ciëntie. 
Ook in 2019 maakten we bij TivoliVredenburg gebruik van een grote pool fl exkrachten en 
vrijwilligers voor de evenement gebonden activiteiten en stages. Meer dan 300 medewerkers 
(100 fte) werkt bij ons in de fl exibele pool via inleen (payrolling) of als zzp-er. Zij maken het 
mogelijk om in drukke periodes op te schalen en in rustigere periodes lean en mean te zijn. 
Bij Burgundy Street B.V. is het personeelsbestand in medewerkers ruim verdubbeld door het 
in dienst nemen van de oproepkrachten die eerder via payrolling ingeleend werden. Om de 
personeelsplanning en de urenregistratie in dit proces goed te kunnen ondersteunen is een 
nieuw personeelsplanningsysteem succesvol geïmplementeerd.    
Na het vertrek van de directeur van Burgundy Street B.V. is per 1 maart een waarnemend 
directeur benoemd. De waarnemingsperiode is gebruikt om een nadere invulling te geven 
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aan de verdere ontwikkeling en besturing van Burgundy Street B.V. Deze waarneming was 
voor ongeveer een jaar. Per 1 april 2020 is deze benoeming defi nitief gemaakt.
In 2019 is de samenwerking met Amerpoort tot stand gekomen. Amerpoort is een organisatie 
die hun cliënten met een (verstandelijke) beperking de mogelijkheid biedt mee te doen aan 
het dagelijks leven en hun bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Onder begeleiding 
van een medewerker van Amerpoort zijn er meerdere nieuwe collega’s, cliënten van 
Amerpoort, aan de slag bij zowel Burgundy Street als TivoliVredenburg. Deze collega’s zijn 
een aanwinst voor de organisatie en wij zijn trots op deze succesvolle samenwerking. 
Eind 2019 zijn er uitgebreide voorbereidingen getro� en voor de implementatie van de Wet 
Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
TivoliVredenburg houdt rekening met de maatschappelijke e� ecten 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. 

DUURZAME INZETBAARHEID 

In nauw overleg met de OR is er in 2019 een duurzaam inzetbaarheidsbeleid tot stand 
gekomen voor de medewerkers van TivoliVredenburg. Wij geloven dat duurzame 
inzetbaarheid een vanzelfsprekend gespreksonderwerp tussen de medewerkers en 
leidinggevenden moet zijn. De leidinggevenden kunnen met dit nieuwe beleid het gesprek 
voeren en, indien nodig, maatwerkafspraken maken om uitval op de korte of langere termijn 
te voorkomen. 
Naast preventie is persoonlijke ontwikkeling een belangrijke factor om duurzaam inzetbaar te 
kunnen blijven. In de jaarlijkse gesprekscyclus, de Resultaat- en Ontwikkelgesprekken, is dit 
daarom specifi ek onderwerp van gesprek. Wij vinden ook dat medewerkers hierin een eigen 
verantwoordelijkheid en regie moeten hebben. Om dit te ondersteunen kunnen medewerkers 
onbepaald gebruik maken van de online testen en trainingen om zichzelf te versterken en te 
verbreden. 

FAIR PRACTICE EN FAIR PAY

We willen bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de culturele sector. Daarom 
onderschrijven we de Fair Practice Code voor werkenden in de culturele sector. De code 
is een gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele sector op basis van vijf 
kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code 
heeft betrekking op alle soorten werkverhoudingen - op, voor en achter het podium. We 
hebben daarom in 2019 voor álle groepen werkenden bij TivoliVredenburg vastgelegd hoe we 
omgaan met Fair Practice: degenen die in dienst zijn, zzp’ers, payrollers, gedetacheerden en 
artiesten die bij ons optreden. Wij maken ons in de muzieksector hard voor het invoeren van 
een honorariumrichtlijn die recht doet aan de kenmerken van de muzieksector.

INCLUSIVITEIT EN DIVERSITEIT 

In ons zesde jaar na opening blijkt nog steeds dat een divers, rijk en hoogstaand aanbod niet 
vanzelf leidt tot de toestroom van uiteenlopende publieksgroepen. We trekken, niet alleen 
maar wel voornamelijk, bezoekers die blank, hoogopgeleid en redelijk welgesteld zijn. Om 
onze missie ‘Een leven lang muziek voor iedereen’ te vervullen hebben we nog een weg te 
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gaan. Vooralsnog vinden we ons publiek, onze makers, producenten en medewerkers nog een 
te eenzijdige afspiegeling van de inwoners van Utrecht en Nederland. 
Om dit sneller te veranderen, hebben we in 2019 het plan van aanpak ‘TivoliVredenburg 
Inclusief!’ opgesteld, dat het begin is van een beleidsmatigere aanpak dan we tot nog toe 
hanteerden. Aan de hand van vier P’s – programma, publiek, personeel en partners - gaan we 
stap voor stap inclusiever worden.
In 2019 is onze Raad van Toezicht versterkt met twee leden met een cultureel diverse 
achtergrond. Ook is er een brede werkgroep van medewerkers uit alle geledingen aan de slag 
gegaan met het plan van aanpak.
Programma is een belangrijke sleutel tot succes op dit gebied. Ook in 2019 is verder gekeken 
dan kunstzinnige en kwalitatieve criteria, omdat rekening houden met representatie en 
identifi catie net zo essentieel is. Er is enerzijds programma ontwikkeld voor specifi eke 
doelgroepen, zoals het Amazigh-nieuwjaar voor Marokkaanse Utrechters en Roze Ouderen 
Dag voor de lhbti-doelgroep. Anderzijds ontwikkelen we programma waarmee we 
ontmoeting, uitwisseling en verbinding willen bevorderen. 
Om te weten waar we staan met ons publiek is data-analyse van groot belang. TivoliVreden-
burg heeft een eigen data-analist in dienst en ten behoeve van de professionalisering 
van het dataonderzoek wordt samengewerkt met Utrecht Marketing in het data-
analyseproject Open Publiek. Utrechtse culturele instellingen leren hierbij van elkaar en delen 
geaggregeerde (anonieme) bezoekersdata. Er is een nieuw segmentatiemodel ontworpen 
(Whize), dat in staat is op een fi jnmaziger manier publieksgroepen te onderscheiden. Ook 
TivoliVredenburg stapt in 2020 over op dit nieuwe model dat meer betrouwbare informatie 
verschaft en stedelijke uitwisseling mogelijk maakt. Whize zal ons helpen bij inclusie- en 
diversiteitsvraagstukken.
In 2019 hebben we trainingen georganiseerd rond culturele vooringenomenheid (‘bias’) 
en bewustwording. In vervolg op de trainingen ontwikkelen afdelingen een eigen plan van 
aanpak. Ook zijn we aanjager van PACT Utrecht, een netwerk van Utrechtse cultuurmakers 
die met elkaar zoeken naar manieren om hun organisaties meer divers en inclusief te maken. 
Daarnaast maken we gebruik van een kring van kritische vrienden, afkomstig uit verschillende 
communities.
In 2019 hebben we het personeelsbeleid op het gebied van inclusiviteit onder de loep 
genomen. We zijn gestart met het creëren van bewustwording op de werkvloer, hebben onze 
wervings- en selectieprocedures doorgelicht en een analyse gemaakt van de arbeidsmarkt. 
Er is onderzocht welke wervingskanalen in verbinding staan met de verschillende 
doelgroepen. Ook hebben we vacatureteksten inclusiever gemaakt. 
In samenwerking met expertisecentrum Amerpoort zijn we begonnen met het werven van 
mensen met een beperking en/of achterstand tot de arbeidsmarkt. Uit deze groep is intussen 
een aantal medewerkers in dienst in de functie van servicemedewerker voor zowel de 
artiestenfoyer als in de publiekshoreca.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is een belangrijke overweging bij de besluiten die we nemen. We beogen te 
voorzien in de behoefte van de huidige generatie zonder die voor toekomstige generaties in 
gevaar te brengen. TivoliVredenburg streeft naar duurzaam ondernemerschap en gebruikt 
hierbij de 3 P’s van Elkington (1995): people, planet, profi t (of prosperity). 



11financieel jaarverslag 2019

Bij de bouw van TivoliVredenburg was duurzaamheid op het gebied van ‘planet’ een 
belangrijk uitgangspunt. Zo is het pand onder andere uitgerust met een warmte-koude 
opslagsysteem, stadsverwarming en 90% van de urinoirs zijn waterloos. Toiletten zijn 
uitgerust met handblowers in plaats van papierenhanddoekjesdispensers en in het 
nieuwbouwgedeelte is de verlichting zoveel mogelijk voorzien van LED.
Toch viel en valt er nog veel te winnen in een organisatie en gebouw waar jaarlijks bijna 1800 
activiteiten worden georganiseerd en 1,3 miljoen bezoekers komen. 
TivoliVredenburg is lid van Green Stages, heeft meegedaan aan de Zero Waste Expeditie van 
Rijkswaterstaat en is lid van de Green Business Club Utrecht. Met behulp van deze partners 
zorgen we voor inzicht, benchmarks en voortgang. In 2019 is de stuurgroep ‘duurzaam 
TivoliVredenburg’ opgericht, met een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie. Deze 
stuurgroep heeft als opdracht om het duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven en in te 
bedden in de organisatie en bedrijfsvoering.
We werken aan een drietal thema’s op het gebied van duurzaamheid (planet): energie- en 
waterverbruik, afval beperken en recyclen, duurzaam en sociaal inkopen. In 2019 konden we 
een aantal verbeteringen laten zien die we hierna bespreken. 

Energie- en waterverbruik
• Op verschillende plekken in het gebouw, met name de oudbouw, zijn tl-armaturen 

vervangen door LED waardoor we nu op 90% energiezuinige verlichting in de 
publieksruimtes zitten;

• Daar waar theatertechniek wordt vervangen, wordt gekozen voor de energiezuinige optie. 
Op het gebied van podiumtechniek komen we eind 2019 uit op 70% energiezuinig;

• Er is warmtewerend folie op de glazen gevel van de kantoren aangebracht.

Afval beperken en recyclen
In 2018 heeft TivoliVredenburg deelgenomen aan de Zero Waste Expeditie Cultuur. Dit 
initiatief van Rijkswaterstaat is de opmaat naar een cultuursector die klaar is voor de 
circulaire economie. De realisatie van een sorteerproef in 2018 met deelname van een brede, 
multidisciplinaire vertegenwoordiging van onze organisaties leverde inzichten op in onze 
restafvalstroom. Op het gebied van afvalscheiding en recycling namen voornamelijk de 
gesprekken met onze afvalverwerker de nodige tijd in beslag. Voorwaarde voor scheiding is 
dat het afval gescheiden verwerkt kan worden door de partijen aan de achterkant. In 2019 
hebben we goede afspraken kunnen maken en zijn, naast reductie van afval, ook belangrijke 
stappen gezet in de verwerking en recycling van het afval:
• Plastic verbruik is teruggedrongen door het vervangen van plastic rietjes door 

strorietjes (300.000 stuks per jaar), het afscha� en van gebruik van soft plastics bekers 
in de backstage-omgeving (40.000 stuks per jaar) en vervanging van plastic door 
composteerbare disposables voor food tijdens festivals en evenementen (17.000 stuks 
per jaar);

• Verdere afvalscheiding is gerealiseerd voor verwerking en recycling in twaalf stromen: 
papier & karton, organisch afval, PMD, restafval, metalen fl esdoppen, klein chemisch afval, 
glas, bouwsloopafval, frituurvet, grofvuil, ijzer, hout. Begin 2020 zijn daar twee stromen 
bijgekomen: ko�  ebekers en ko�  edik;

• De veertig jaar oude houten podiumvloer van de Grote Zaal is bij vervanging gerecycled in 
tafels en sleutelhangers, gemaakt door sociale werkplaatsen.
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Duurzaam en sociaal inkopen
• We kopen groene energie in via Vattenfall (certifi caat 2019 en 2020);
• De standaard ko�  e is vervangen door biologische fairtrade ko�  e op de kantoren; 
• Voor drinkwater op kantoren en backstage zijn we lid geworden van Made Blue 

Foundation, die bijdraagt aan schoondrinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden en 
oorlogsgebieden

• We zijn uitsluitend biologische wijnen gaan verkopen in TivoliVredenburg;
• Bedrijfskleding is ingekocht op basis van duurzaam katoen en duurzame print (500 shirts 

per jaar);
• Bij hernieuwde contracten zijn afspraken gemaakt met grote leveranciers op het gebied 

van dranken en payrolling over hun bijdrage aan duurzaamheid in de keten. 

Reflectie op het financieel resultaat
Stichting TivoliVredenburg heeft in 2019 een jaar achter de rug waarin weer meer activiteiten 
en bezoekers zijn gerealiseerd dan het jaar ervoor. Zowel het aantal activiteiten als het aantal 
bezoekers was hoger dan begroot.
Tenzij afzonderlijk toegelicht hebben alle hieronder vermelde fi nanciële gegevens betrekking 
op het geconsolideerde resultaat van Stichting TivoliVredenburg inclusief Burgundy Street B.V. 
Het geconsolideerd exploitatieresultaat bedraagt € 119 duizend. 

OMZETONTWIKKELING EN BRUTOMARGE 

De geconsolideerde omzet, inclusief gemeentelijke bijdrage, is gestegen naar € 39,1 miljoen 
en daarmee € 2,4 miljoen (6%) hoger dan in 2018.
In 2019 is het lage 6% btw-tarief naar 9% verhoogd. Omdat we onze prijzen niet veel meer 
konden verhogen, was er dit jaar minder ruimte voor prijsverhogingen om onze stijgende 
kosten te dekken. Onze klanten zijn dus zowel voor kaarten als consumpties meer gaan 
betalen maar het merendeel van de extra inkomsten ging naar de belastingdienst.
Ondanks dat en dankzij de extra bezoekers, stegen de 'eigen' inkomsten (zonder 
gemeentelijke bijdrage) met 7% naar € 30,4 miljoen. 
De eigen inkomsten vormden in 2019 78% van de totale inkomsten ten opzichte van 77% het 
jaar ervoor, waarmee het aandeel van de gemeentelijke subsidie in de totale inkomsten daalde. 
TivoliVredenburg heeft een brutomarge gerealiseerd van € 6,1 miljoen, ten opzichte van vorig 
jaar een stijging van 12%. Samen met de van de Gemeente Utrecht verkregen subsidiebijdrage 
van € 8,783 miljoen dient deze marge voor het dekken van de lasten van de organisatie en de 
kosten van de fi nanciering.
De samenstelling van de brutomarge op onderdelen is: programmering € -1,9 miljoen; horeca 
€ 4,9 miljoen; zakelijke verhuur € 1,3 miljoen, overige omzet € 1,2 miljoen en sponsoring en 
donaties € 0,6 miljoen. 
Hierna worden de belangrijkste categorieën toegelicht.

PROGRAMMERING

Opbrengsten uit kaartverkoop aangevuld met bijdrages van met name fondsen zorgden 
in 2019 voor € 14,1 miljoen aan inkomsten voor programmering (46% van de totale directe 
inkomsten). Dat is 11% hoger dan in 2018 en 4% boven begroting.
Ten opzichte van 2018 is de marge op programmering € 0,2 miljoen lager en is uitgekomen 
op € -1,9 miljoen. In 2019 hebben we daarvoor meer activiteiten kunnen realiseren en 10% 
meer bezoekers ontvangen dan in 2018. 
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HORECA

De horeca-omzet is in 2019 met 3% gestegen naar € 11,4 miljoen (37% van de totale directe 
inkomsten) versus € 11,0 miljoen in 2018. Er was € 12,7 miljoen begroot. Burgundy Street 
B.V. realiseerde een omzet van € 4,6 miljoen (40%) en de concertgerelateerde horecaomzet 
bedroeg € 6,8 miljoen (60%). Deze laatstgenoemde categorie steeg in 2019 met 8% ten 
opzichte van vorig jaar. Een tegenvallende omzet vanwege het slechte terrasseizoen van 
Burgundy Street B.V. is er echter de oorzaak van dat we onze begrotingsdoelstellingen op 
horeca niet hebben behaald. 
De brutomarge op horeca is gestegen naar € 4,9 miljoen, 14% hoger dan in 2018, door betere 
inkoopmarges en e�  ciëntieverbeteringen.
Horeca levert, naast een belangrijke bijdrage aan gastvrijheid en beleving rondom en tijdens 
de programmeringsactiviteiten, een materiële bijdrage aan het verdienvermogen van 
TivoliVredenburg. 

ZAKELIJKE VERHUUR

In 2019 hebben we de koers doorgezet met het aannemen van zakelijke evenementen 
waarbij we onszelf duidelijker als muziek- en cultuurgebouw positioneren in plaats van als 
een willekeurige verhuurlocatie. Aangevuld met een aantal grote meerdaagse congressen 
zorgden deze activiteiten en klanten voor een recordbijdrage in brutomarge van bijna € 1,3 
miljoen. Met relatief lage beheerslasten dragen de activiteiten 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 € 1,6 miljoen. 
Deze bijdragen zijn belangrijk geweest bij de realisatie van vele onderscheidende activiteiten 
zoals het Festival Pieces of Tomorrow, My First Festival, de Stadskamerconcerten, Young 
Composer’s Project, videokunstwerk Canvas, de Open-Stage, educatie & participatie, jong 
talent programma, innovatieve projecten en internationale topprogrammering. Wij zijn alle 
sponsoren, fondsen en donateurs hiervoor zeer erkentelijk. 
De totale bijdragen van 1,6 miljoen wordt deels in de omzet- en brutomarge van 
programmering (0,3 miljoen) en horeca (0,45 miljoen) verantwoord en voor 0,16 miljoen 
als investeringsbijdrage. De overige 0,7 miljoen (algemene) inkomsten uit sponsoring en 
donaties, leveren na aftrek van kosten, een brutomarge bijdrage van 0,6 mln. 

BURGUNDY STREET B.V.

Het vennootschappelijke resultaat van 2019 van Burgundy Street B.V. is met € 15 duizend positief 
en laat een lichte stijging zien ten opzichte van 2018, waar het resultaat € 7 duizend bedroeg. 
Aan Burgundy Street B.V. werd door Stichting TivoliVredenburg in 2019 € 62 duizend meer 
huur toegerekend dan in 2018. 

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 
fi nancieringslasten.
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PERSONEELSKOSTEN

De gerealiseerde personeelskosten zijn lager dan begroot, maar 13% hoger dan in 2018. 
Hiervoor zijn, naast een stijging van het personeelsbestand een aantal verklaringen. 5% 
loonstijging volgde uit de CAO-afspraken en de invoering van een reiskostenvergoeding. De 
herijking van het functiehuis heeft een hogere inschaling tot gevolg 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, evenals in voorgaande 
jaren, gesaldeerd met de van Gemeente Utrecht ontvangen bijdrage van € 1,786 miljoen ter 
verlaging van de gebouwgebonden kosten. Aan overige kosten voor de organisatie is 14% 
minder uitgegeven dan begroot en deze uitgaven zijn nagenoeg gelijk aan 2018.

INVESTERINGEN

De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) van de gebruikersinvesteringen bedragen € 1,8 
miljoen en zijn € 0,16 miljoen lager dan begroot. 
Er zijn lagere afschrijvingskosten gerealiseerd door uitstel van (vervangings)investeringen 
maar voor een groot deel weer verhoogd door een bijzonder waardeverminderingsverlies 
door volledige afwaardering van onze rookruimtes (€ 105k). 
In 2019 is voor een totaalbedrag van € 1,1 miljoen geïnvesteerd waar dat in 2018 € 1,8 miljoen 
bedroeg.
Een substantieel deel van de investeringen werd gefi nancierd uit de beschikbare liquide 
middelen van TivoliVredenburg. Voor het overige is gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit 
van de Gemeente Utrecht. In 2019 heeft TivoliVredenburg € 0,1 miljoen minder rentelasten 
dan begroot door meer cashfl ow uit voorverkoop en goed cashfl owmanagement. Het 
rentepercentage van de kredietfaciliteit bedraagt 2,47%. 

Resultaatbestemming
Het resultaat van 2019 komt op voorstel van het bestuur ten gunste aan de algemene reserve, 
waardoor in deze jaarrekening een eigen vermogen wordt gepresenteerd van € 2,7 miljoen. 

Solvabiliteit en liquiditeit

Kengetallen 2019 2018 2017 Norm
Solvabiliteit   Eigen vermogen/ Vreemd vermogen 19% 15% 15% > 20%
Liquiditeit      Current ratio 0,43                   0,50          0,56         > 1     

In dit onderdeel wordt de fi nanciële situatie op balansdatum aan de hand van de kengetallen 
voor solvabiliteit en liquiditeit toegelicht. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkeling van 
de kasstromen en fi nancieringsbehoefte.
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 Onderzoeks- en Adviesteam (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 afgelopen jaren alsmede een 



15financieel jaarverslag 2019

lager beroep op de kredietfaciliteit van de Gemeente Utrecht is de solvabiliteit ultimo 2019 
gestegen naar 19%. Daarmee is een grote stap gezet richting 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. 
Naast de eigen middelen beschikt TivoliVredenburg over een kredietfaciliteit bij Gemeente 
Utrecht. De kredietopname bedroeg eind 2019 € 0,9 miljoen versus € 1,65 miljoen eind 2018. 
De afname van het vreemde vermogen op korte termijn en een lagere stand van onze liquide 
middelen heeft geleid tot een afname van de current ratio naar 0,43. Met ingang van 1 april 
2019 is 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 e� ectiviteit van deze maatregelen.
TivoliVredenburg is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de adequate en 
e� ectieve werking van de interne beheersing binnen de organisatie. Instrumenten worden 
ontwikkeld om te waarborgen dat de realisatie van strategische, operationele en fi nanciële 
doelstellingen wordt bewaakt, de verslaggeving over fi nanciële en niet-fi nanciële 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, hetgeen substantiële investeringen in nieuwe en bestaande 
activiteiten met zich meebrengt. We hebben deze strategie vertaald naar een fi nanciële 
planning voor de komende jaren. Onze risicobereidheid op dit gebied is afgeleid van het 
fi nancieel sturingskader. Voor risico’s die kunnen leiden tot overschrijding of het niet 
behalen van de tolerantiegrenzen zoals gesteld in het fi nancieel 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 fi nancial 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 
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gewenst gedrag en integer handelen. In werkoverleggen en trainingen wordt 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.
Dit geldt ook voor het realiseren van afspraken met Gemeente Utrecht en bewoners en 
stakeholders in onze directe omgeving. In de 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 corporate communicatie.  

NA BALANSDATUM: COVID-19

Op het moment van schrijven van dit bestuursverslag hebben we te maken met de 
coronacrisis en alle maatregelen ter voorkoming van verspreiding van Covid-19. Op alle 
hierboven benoemde vlakken neemt de situatie specifi eke risico’s met zich mee voor 
TivoliVredenburg. De directie weegt aan de hand van verwachtingen en scenario’s dagelijks 
af welke risico’s TivoliVredenburg loopt, welke beheersmaatregelen wij daartegenover 
moeten zetten en hoe we grip houden op de e� ectiviteit van deze maatregelen. De directie is 
en blijft hierover in gesprek met de Raad van Toezicht en Gemeente Utrecht. In de volgende 
paragraaf wordt verder ingegaan op de impact van de coronacrisis in 2020.
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Vooruitblik 2020

JAARPLAN EN BEGROTING 2020 

Eind 2020 sluiten we onze eerste vierjarige plancyclus af. Aan de periode van het 
Meerjarenplan 17-20 komt dan een einde. Een periode waarin “open” het centrale thema was. 
Op 20 september 2019 zijn Jaarplan en begroting 2020 van Stichting TivoliVredenburg door 
de Raad van Toezicht goedgekeurd waarna deze diende als basis voor de aangevraagde 
bijdrage van de Gemeente Utrecht. De kern van het Jaarplan 2020 was een doorgaande 
lijn met gevarieerd, verrassend, vernieuwend en verrijkend aanbod van levende muziek, 
toegankelijk voor een brede doelgroep. Ons muzikaal en cultureel programma en het publiek 
dat we daarmee bereiken zou ook in 2020 weer centraal staan. In het Jaarplan 2020 hebben 
we als doelstelling 1,3 miljoen bezoekers en nagenoeg hetzelfde aantal activiteiten als in 
2019. De accenten zouden gelegd worden bij inclusie, duurzaamheid en Fair Practice en onze 
plannen voor het verder verbeteren van de foyers van de Grote Zaal waarbij gelijktijdig een 
verbinding met het Vredenburgplein wordt gemaakt. 

Onderstaand wordt de (ongeconsolideerde) begroting 2020 van Stichting TivoliVredenburg 
weergegeven zoals ingediend in het Jaarplan 2020. Deze is sluitend en houdt rekening met 
een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage in het kader van de cultuurnota. Een structureel deel van 
initieel € 7,9 miljoen (geïndexeerd € 8,6 in 2020) en een tweetal additionele bedragen van 
initieel € 200k samen € 400k (geïndexeerd € 434k in 2020). Deze bijdragen zijn gekoppeld 
aan het versterken van de programmering en het versterken van de organisatie.

Begroting 2020
Activiteiten Omzet 27,4          

Directe kosten 21,7           
Brutomarge 5,7

Gemeente Utrecht Bijdrage 9,1
Marge 14,8

Organisatie Personeel 7,1             
Afschrijvingen 1,7             
Huisvesting 4,8            
Organisatie 1,2             

Kosten 14,8
0,0

Financiering Rentelasten 0,0
Resultaat -

BEGROTING BURGUNDY STREET B.V.

De 2020 begroting voor Burgundy Street B.V. komt uit op een ongeconsolideerde omzet van 
ruim € 5,4 miljoen en een verwacht resultaat van € 125k. 

CORONA CRISIS: PANDEMIE DOOR COVID-19

In januari 2020 legden wij de laatste hand aan ons Meerjarenplan voor 21-24, voortbouwend 
op de lopende activiteiten en bedrijfsvoering met ambitieuze doelstellingen.
Maar in het voorjaar van 2020 werd de hele wereld, in navolging van China, opgeschrikt 
door de komst en snelle verspreiding van een nieuw coronavirus, Covid-19, wat een 
pandemie veroorzaakte. Omdat mensen (nog) geen antisto� en hebben tegen dit virus en 
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het zich razendsnel verspreidde en slachto� ers maakte, raakten ziekenhuizen overbelast. 
Over de hele wereld zijn vergaande maatregelen genomen om de verspreiding tegen te 
gaan. Evenementen werden verboden en onder meer scholen, horeca en kapperszaken zijn 
gesloten. Vliegverkeer is gestaakt en landen hebben hun grenzen gesloten.

TivoliVredenburg organiseert vanaf 12 maart 2020 geen publieksactiviteiten meer in het 
gebouw en Het Gegeven Paard en Danel hebben op 15 maart hun deuren gesloten. 
We hebben op het moment van schrijven meer dan 400 events geannuleerd of verplaatst en 
honderdduizenden bezoekers daarover moeten informeren. Vele honderden medewerkers en 
muzikanten zitten thuis. 
De verwachting is dat vanaf juni de maatregelen weer stapsgewijs versoepeld kunnen worden 
voor horeca en publieksevenementen en we weer enkele activiteiten zullen kunnen gaan 
organiseren. Mits hierbij rekening gehouden kan worden met afstandsnormen (1,5 meter) of 
andere maatregelen die verspreiding van het virus moeten tegengaan.
TivoliVredenburg en Burgundy Street bereiden zich voor op stapsgewijze opening met het 
ontwikkelen van protocollen voor activiteiten. Onze verwachting is dat het, bij gebrek aan 
een werkend medicijn en vaccin, nog geruime tijd kan gaan duren voordat TivoliVredenburg 
en Burgundy Street weer op oude bezoekersaantallen en omzetniveaus kunnen rekenen. 
Voor de hele cultuur- en horecabranche en dus ook voor TivoliVredenburg is een spannende 
tijd aangebroken.

IMPACT OP DE WINST- EN VERLIESREKENING EN LIQUIDITEIT 

Er is een landelijk pakket aan steunmaatregelen waar zowel Stichting TivoliVredenburg 
als Burgundy Street B.V. gebruik van kunnen maken. De belangrijkste hiervan is de N.O.W. 
(noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) waarmee 60% van de loonkosten van beide 
entiteiten in de maanden maart tot en met mei worden vergoed. Voor verlichting van de 
druk op de liquiditeit wordt er gebruik gemaakt van uitstel van betaling van belastingen, 
huur en pensioenpremies. De verwachting is dat deze maatregelen met nog een periode 
van drie maanden, van juni tot en met augustus, zullen worden verlengd. Binnen de live-
entertainmentbranche is een campagne gestart, ‘Bewaar je ticket- geniet later’, om bezoekers 
van geannuleerde events te motiveren om niet direct hun geld terug te vragen maar een 
tegoedbon te accepteren. 
Op landelijk en gemeentelijk niveau wordt gewerkt aan verdere steunmaatregelen. De 
e� ecten daarvan voor TivoliVredenburg zijn op dit moment nog niet bekend.

Er is een impactanalyse gemaakt waaruit volgt dat Stichting TivoliVredenburg en Burgundy 
Street B.V., met gebruik making van de huidige faciliteiten, het op het gebied van cashfl ow 
zelfs bij verlengde sluiting tot tenminste het einde van 2020 kunnen volhouden. 

In de impactanalyse gaan we er van uit dat de Gemeente Utrecht coulance betracht bij het 
vaststellen van de subsidie over 2020 en TivoliVredenburg niet aan de prestatieverplichtingen 
zal houden. 
Desalniettemin zal de begroting uit het jaarplan niet gerealiseerd kunnen worden. De eigen 
inkomsten zullen gedurende een periode helemaal wegvallen en mogelijk in het najaar slechts 
ten dele gerealiseerd kunnen worden. De brutomarge op deze eigen inkomsten dient in een 
normale situatie ter dekking van een deel van de vaste bedrijfskosten. TivoliVredenburg zal 
daarom naar verwachting in 2020 een verlies laten zien. 
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Afhankelijk van moment van heropening en snelheid van herstel zal TivoliVredenburg interen 
op zijn eigen vermogen. Passende en ingrijpende maatregelen in de kostenstructuur en 
organisatie zullen mogelijk noodzakelijk zijn om de continuïteit op de langere termijn te 
waarborgen en kunnen we op dit moment niet uitsluiten. Het kunnen organiseren van een 
relatief normaal najaar 2020 met activiteiten die bijdragen aan de brutomarge zal cruciaal 
zijn in de verwachtingen en de te nemen maatregelen. 

Tot slot
We kijken met trots terug op een zeer succesvol 2019, zowel artistiek als zakelijk. We hebben 
met onze medewerkers, artiesten, bezoekers en zakelijk klanten een geweldig jubileumjaar 
beleefd. 

Het contrast met de huidige situatie kan haast niet groter zijn. Daar waar we de afgelopen 
jaren alles op alles hebben gezet om altijd open en een bruisende plek voor Utrecht te zijn, 
zijn we op het moment van schrijven van dit bestuursverslag gesloten. 

De doelstellingen van het jaarplan 2020 hebben we op een lager pitje moeten zetten. Het 
managen van de nieuwe werkelijkheid voor het programma, publiek, personeel, pand en 
partners heeft nu onze volle aandacht nodig.

Hoe het op de korte en middellange termijn gaat lopen, weten we op dit moment niet. 
De kernactiviteit van TivoliVredenburg, live muziekbeleving, is zeer kwetsbaar voor een 
pandemie. We behoorden om die reden tot de eerste organisaties die zijn deuren moest 
sluiten en we bereiden ons erop voor dat we weer als laatste volledig open kunnen. Maar we 
zetten onze schouders eronder om ook in deze tijd met nieuwe en innovatieve wegen onze 
missie uit te blijven dragen en van toegevoegde waarde te blijven voor Utrecht en omgeving.

Op de langere termijn hebben we het volste vertrouwen dat TivoliVredenburg zich zal 
herstellen en zich verder zal ontwikkelen tot toonaangevende en bruisende plek voor muziek, 
cultuur en debat.

Utrecht, 20 mei 2020

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 het toezicht in 2019 is vormgegeven en 
hoe de bestuurder is geadviseerd. Er 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 2019 op afstand betrokken bij alle relevante bestuurlijke, 
politieke en soms praktische aangelegenheden die zich in de exploitatie van TivoliVredenburg 
voordeden. De Raad van Toezicht volgde de realisatie zowel aan inkomsten- als kostenkant 
met kritische blik. De auditcommissie stond de Raad daartoe bij. 

Jubileum
In 2019 werden het 5-jarig bestaan van TivoliVredenburg en 40 jaar Grote Zaal gevierd 
met een groots programma. Het is fantastisch te zien hoe TivoliVredenburg na vijf jaar is 
uitgegroeid tot zo’n succesvol concertpodium dat in 2019 met nog meer inspirerende en 
aansprekende topconcerten en -evenementen weer meer muziekliefhebbers trok. 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. 

Samenstelling
In 2019 heeft de Raad van Toezicht twee vacatures ingevuld. Een openbare wervings procedure 
heeft geleid tot de benoeming van Hakan Koçak en Mavis Carrilho. Met het aantreden van 
deze leden heeft de Raad van Toezicht aan nieuwe expertise en ervaring gewonnen en is de 
samenstelling van de Raad diverser dan voorheen. Halverwege het jaar is Janneke van der Wijk 
onder dankzegging, conform rooster afgetreden. Seth van der Meer is in december, in lijn met 
de voorgeschreven evaluatieprocedure, herbenoemd voor een tweede termijn.

Meerjarenplan 21-24
In het voorjaar van 2019 is de directie van TivoliVredenburg gestart met de voorbereidingen 
voor het opstellen van het Meerjarenplan 21-24. De Raad van Toezicht heeft gedurende alle 
stadia in dit proces als klankbord gefungeerd.

Nieuwe Code Governance Cultuur
De nieuwe principes en aanbevelingen van de met ingang van 2019 herziene Governance 
Code Cultuur zijn bestudeerd en besproken in een van de vergaderingen. Er is vastgesteld 
dat de Code goed geborgd is in de statuten en reglementen.

Evaluatie externe accountant
TivoliVredenburg kent geen verplichte fi rma rotatie voor haar accountant. Wel is in 2019 
(naast de jaarlijkse informele evaluatie) een formele evaluatie van het functioneren van 
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de externe accountant uitgevoerd. De Raad van Toezicht heeft de bestuurder verzocht 
in samenspraak met de auditcommissie deze evaluatie te doen. Op basis van positieve 
bevindingen is besloten de relatie met de huidige accountant voort te zetten voor de 
controle van 2019.

Contact met de bestuurder
De Raad van Toezicht is in 2019 vijf keer voor vergadering met de directie bij elkaar gekomen 
en eenmaal extra voor een strategiesessie over het Meerjarenplan 21-24. Over enkele 
belangrijke onderwerpen zijn de Raad van Toezicht-leden tussentijds per e-mail geïnformeerd 
en/of geraadpleegd. Voorzitter en bestuurder hadden op regelmatige basis tussentijds 
(telefonisch) contact. Zij voerden in januari samen het jaarlijks overleg met de wethouder 
Cultuur van de Gemeente Utrecht. 

Vergaderingen
In de vergaderingen passeerde het volgende de revue: 

15 MAART 2019

De Raad van Toezicht neemt kennis van het voorlopig resultaat over 2018 van de Stichting 
TivoliVredenburg als ook van Burgundy Street B.V. Er is reden tot tevredenheid over de 
cijfers. De managementletter van de accountant over de interimcontrole laat ook zien dat er 
grote stappen zijn gezet in de verbetering van de interne beheersing. 
Naar aanleiding van de aangepaste begroting voor 2019 worden kansen en risico’s voor 
Burgundy Street B.V. besproken. Ter vervanging van de vertrokken directeur-bestuurder van 
Burgundy Street is een waarnemend directeur aangesteld, voorlopig voor de periode van een 
half jaar. 
Vooruitlopend op het aftreden van Janneke van der Wijk wordt de invulling van de 
aankomende twee vacatures besproken. De vacaturetekst wordt vastgesteld en de 
sollicitatiecommissie wordt gevormd. 
De Raad van Toezicht laat zich bijpraten over het plan van aanpak ter bevordering van de 
inclusiviteit en informeert naar de voortgang op de handhaving van de nieuwe AVG regels.
Na afl oop van de vergadering neemt de Raad van Toezicht deel aan een inspiratiesessie over 
de speerpunten voor de nabije toekomst in aanloop naar het Meerjarenplan 21-24.   

17 MEI 2019

De auditcommissie geeft een toelichting op de jaarrekening 2018 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 in kennis gesteld van 
het positief resultaat van het eerste kwartaal van zowel de Stichting TivoliVredenburg als 
Burgundy Street B.V. en concludeert dat dit eerste kwartaal, met als hoogtepunt het jubileum, 
ook inhoudelijk sterk en bijzonder is geweest. 
De formele evaluatie van de externe accountant wordt besproken en op basis van de 
positieve bevindingen van zowel de fi nanciële afdeling als de auditcommissie besluit de Raad 
van Toezicht de relatie met BDO als accountant voor het jaar 2019 voort te zetten.
De voorzitter doet verslag van de voortgang op de werving en selectie van twee nieuwe 
toezichthouders; de Raad van Toezicht ondersteunt het voorstel tot benoeming van een 
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eerste voorgestelde kandidaat. Het rooster van aftreden wordt ter kennisgeving nog eens 
onder de aandacht gebracht. 
Tot slot neemt de Raad van Toezicht kennis van een door de bestuurder opgesteld notitie 
met een toelichting op het adviesrapport van de Raad voor Cultuur, toegespitst op de 
situatie voor Utrecht en TivoliVredenburg. Verder laat de Raad van Toezicht zich informeren 
over de inrichting van een interne werkgroep die zich gaat bezighouden met de uitwerking 
van de Fair Practice Code.

28 JUNI 2019

De vergadering van juni staat in het teken van evaluatie en bespiegeling. De Raad van 
Toezicht evalueert zijn eigen functioneren met behulp van de zelfevaluatiescan van Cultuur 
en Ondernemen. Uit deze zelfevaluatie 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. Aandachtspunten zijn de (diverse) samenstelling en 
de rolverdeling. Een belangrijk verzoek van de leden is om meer gebruik te maken van hun 
individuele expertise. Dit leidt tot het voornemen om in elke vergadering een inhoudelijk 
thema uit het Meerjarenplan te agenderen en voor te bereiden met input van de leden. 
Er wordt met aandacht van gedachten gewisseld over de principes en aanbevelingen uit de 
(nieuwe) Governance Code Cultuur. 
Met genoegen worden na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure Hakan Koçak en 
Mavis Carillho benoemd als nieuwe toezichthouders. Er wordt afscheid genomen van Janneke 
van der Wijk die TivoliVredenburg in de eerste jaren met groot enthousiasme en kennis van 
de muzieksector heeft ondersteund. Op basis van de profi elschets van de Raad van Toezicht, 
die in de voorbereiding van de invulling van de vacatures, geëvalueerd en aangescherpt is, 
constateert de Raad dat bij een volgende benoeming specifi eke expertise op het gebied van 
muziek gewenst is.
De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de nieuwe kredietovereenkomst met de 
Gemeente Utrecht en aan de – vooralsnog tijdelijke - overname van het penvoerderschap van 
het project Creatief Vermogen Utrecht. Tot slot laat de Raad van Toezicht zich bijpraten over 
de vorderingen in de totstandkoming van het Meerjarenplan 21-24. 

20 SEPTEMBER 2019

Op de agenda staan nogmaals de conclusies uit de zelfevaluatie en met name de vertaling 
daarvan naar concrete afspraken. De procedure voor herbenoeming van de toezichthouders 
wordt aangescherpt. Op verzoek van de bestuurder wordt verkennend gesproken over de 
mogelijkheid om vanwege de bestuurlijke continuïteit de zittingstermijn van de voorzitter 
en een van de leden te verlengen. De beoordeling van het functioneren van de directie 
wordt in een strakker format gegoten. De voorzitter deelt de positieve resultaten van het 
voortgangsgesprek dat hij voerde met de directeur-bestuurder. 
De Raad van Toezicht bespreekt het Jaarplan 2020, met als  belangrijkste accenten inclusie, 
duurzaamheid en Fair Practice, en geeft hier zijn goedkeuring aan. Ook aan de begroting 
voor 2020 wordt goedkeuring verleend.
De Raad van Toezicht neemt tevens kennis van de halfjaarcijfers van TivoliVredenburg en 
Burgundy Street B.V. en de prognose voor de rest van 2019. 
De directie informeert de Raad van Toezicht uitvoerig over en aantal grote ontwikkelingen 
in de organisatie, zoals de gevolgen van het verwachte verbod op rookruimtes en de 
aangescherpte beveiligingsmaatregelen naar aanleiding van twee hacks.
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Het slot van de vergadering wordt besteed aan de bespreking van de eerste conceptversie  
van het Meerjarenplan 21-24. 

22 NOVEMBER 2019

De derde kwartaalrapportage en de prognose voor de rest van 2019 van Stichting 
TivoliVredenburg en Burgundy Street B.V. worden gepresenteerd en risico’s en scenario’s 
voor de beheersing worden doorgenomen. De auditcommissie licht de eerste conclusies uit de 
managementletter van de accountant toe. Jaarplan en begroting Burgundy Street B.V. worden 
besproken en onder voorwaarden goedgekeurd voor vaststelling in de eerstvolgende AVA. 
De Raad van Toezicht bespreekt het verzoek van de bestuurder om een actualisering van 
de statuten en reglementen. De gevraagde aanpassing is nodig om een verlenging van de 
zittingstermijn van de twee toezichthouders van het eerste uur (Lennart van der Meulen 
en Joop Deveer) naar, de in de Governance Code Cultuur geadviseerde, twee maal vier 
jaar mogelijk te maken. De Raad van Toezicht volgt de motivatie van de bestuurder die 
vooral gericht is op het borgen van de bestuurlijke continuïteit in de organisatie na de 
recente wijzigingen in de topstructuur. De Raad van Toezicht spreekt de bereidheid uit in 
te stemmen met de gevraagde verlenging van de benoemingstermijn en geeft opdracht de 
statutenwijziging in gang te zetten. 
Seth van der Meer wordt na een evaluatiegesprek met voorzitter en secretaris herbenoemd 
voor een tweede termijn als toezichthouder. 
De vergadering wordt opnieuw besloten met een open gedachtewisseling over de 
conceptversie van het Meerjarenplan 21-24 en de contouren van de meerjarenbegroting. 

Medewerkers 
Tweemaal werd door de voorzitter van de Raad van Toezicht overleg gevoerd met de OR 
in het kader van artikel 24 van de WOR. Voorzitter Lennart van der Meulen werd daarbij 
vergezeld door Janneke van der Wijk en Joske Paumen (28 juni) en Mavis Carrilho (22 
november). De vergaderingen, waaraan ook de bestuurder deelneemt, hebben in een 
constructieve sfeer plaatsgevonden. Onderwerpen die zijn besproken betro� en (duurzaam) 
personeelsbeleid, werkdrukproblematiek, Fair Practice en het Meerjarenplan 21-24.
De voorzitter van de OR heeft in het voorjaar deelgenomen aan de selectieprocedure voor de 
twee nieuwe toezichthouders.

Auditcommissie 
Kees Romme (voorzitter) en Joske Paumen vormen de auditcommissie, die de Raad van 
Toezicht adviseert over onder meer over begrotingen, tussentijdse verantwoordingen, 
prognoses en de jaarrekening. Ook houdt de auditcommissie toezicht op de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen en fi nanciële informatieverscha�  ng. Daarnaast 
fungeert de auditcommissie als aanspreekpunt voor de externe accountant en heeft vanuit 
deze rol de evaluatie van deze mede vormgegeven. De auditcommissie heeft vier keer 
vergaderd, waarvan twee keer in aanwezigheid van de accountant BDO. 

Utrecht, 20 mei 2020
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De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2019:

DE HEER LENNART (L.) VAN DER MEULEN (VOORZITTER)

Algemeen directeur VPRO
Nevenfuncties:
• Voorzitter Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep 

MEVROUW JANNEKE (J.J.) VAN DER WIJK (TOT 1 JULI 2019)

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 JOOP (J.M.) DEVEER 

Advocaat

DE HEER KEES (C.J.A.M.) ROMME RA 

Accountant in business
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Commissarissen ProRail B.V.
• Lid Raad van Commissarissen Railinfratrust B.V.
• Lid Raad van Toezicht Foundation IDA
• Lid Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
• Penningmeester Stichtingsbestuur Trees for All
• Adviseur Stichting TivoliVredenburg Fonds

DE HEER SETH (S.J.A.) VAN DER MEER

Head of Innovation Qelp
Nevenfuncties:
• Voorzitter Bestuur Stichting Brede School Lumiar (tot 1 juli 2019)

MEVROUW JOSKE (J.C.) PAUMEN 

Zelfstandig projectmanager, duurzaamheid/impact consultant
Nevenfuncties:
• Bestuurder The Colour Kitchen Foundation 
• Bestuurslid Stichting Code Sociale Ondernemingen

DE HEER HAKAN (H.) KOÇAK RA

Manager Assurance PwC
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MEVROUW MAVIS (M.H.) CARRILHO

Zelfstandig management consultant en –coach
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht Stichting Acteursgroep Wunderbaum
• Lid Bestuur Stichting Backbone 
• Lid Raad van Toezicht Holland Festival (tot 1 oktober 2019)
• Lid Raad van Advies Amsterdam United
• Voorzitter Chocolony Foundation
• Lid Raad van Toezicht Theater Rotterdam

Directeur-bestuurder was in 2019:

DE HEER JEROEN (J.A.) BARTELSE

Algemeen directeur
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht Nederlands Theater Festival
• Lid Raad van Toezicht Boekmanstichting
• Adviseur Raad voor Cultuur
• Voorzitter Utrechts Muziek Overleg

Overige directieleden waren in 2019:

MEVROUW SUZANNE (S.) VAN DOMMELEN

Zakelijk Directeur
Nevenfuncties:
• Voorzitter Rotary Bilthoven-Zandzegge
• Lid Raad van Toezicht CultuurWerkt! 
• Lid Raad van Toezicht Stichting Werkplaats Kindergemeenschap

MEVROUW MARGRIET (M.A.B.) VAN KRAATS

Directeur Programma
Nevenfuncties:
• Voorzitter Stichting Into the Great Wide Open, Vlieland 
• Voorzitter Stichting Het Laatste Eiland, Rotterdam 
• Voorzitter Stichting Kunstbende Utrecht, Utrecht 
• Bestuurslid Stichting Popmuziek Nederland, Amsterdam 

Alle nevenfuncties van de directieleden zijn onbezoldigd
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

Geconsolideerde balans per 31 december 2019
(voor voorgestelde resultaatbestemming)  (bedragen x € 1000)

Noot

VASTE ACTIVA

IMMATERIELE VASTE ACTIVA 1 472           386       

MATERIELE VASTE ACTIVA 2
Machines en installaties 1.892          1.987     
Andere Vaste Bedrijfsmiddelen 10.022       10.667  
Materiële Vaste Activa in uitvoering 168             390       

12.082      13.044  
VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN 3 261            296       

VORDERINGEN 4
Debiteuren 819             977       
Te vorderen belastingen 121              361        
Overige vorderingen en overlopende activa 2.143          1.691      

3.083       3.029    

LIQUIDE MIDDELEN 5 1.193         2.660    

BALANSTOTAAL 17.091       19.415    

Noot

EIGEN VERMOGEN 6
Algemene Reserve 2.599         2.464    
Onverdeeld resultaat 119             135        

2.718         2.599    
VOORZIENINGEN 7
Voorziening Groot Onderhoud 1.126          1.177      

LANG VREEMD VERMOGEN 8
Kredietfaciliteit Gemeente Utrecht 900           1.650     
Ontvangen bijdrage frictiekosten 1.868          2.074    

2.768        3.724    
KORT VREEMD VERMOGEN 9
Crediteuren 2.630         3.723    
Premies en belastingen 230            235       
Overige schulden en overlopende passiva 7.619          7.957    

10.479      11.915     

BALANSTOTAAL 17.091       19.415    

31 december 2018

31 december 2018

31 december 2019

31 december 2019
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019
(bedragen x € 1000)

Noot

DIRECTE INKOMSTEN
Directe inkomsten 12 30.364 30.806 28.258  
Exploitatiebijdrage 13 8.783    8.783    8.510 

39.147   39.589  36.768      

DIRECTE KOSTEN 12
Directe kosten 24.258  23.933  22.796  

24.258  23.933  22.796       

BRUTOMARGE 12 
Brutomarge 6.106    6.873    5.462    
Brutomarge exploitatiebijdrage 8.783    8.783    8.510     

14.889   15.656   13.972       

LASTEN
Personeelskosten 14 6.944    7.377    6.129     
Afschrijvingen en bijzonder 
waardeverminderingsverlies 15 1.938     1.991      1.895     
Huisvestingskosten 16 4.790    4.661     4.699    
Organisatiekosten 16 1.083     1.264     1.053     
Overige kosten en opbrengsten 16 5           3           -52        

SOM DER LASTEN 14.760  15.296   13.724       

BEDRIJFSRESULTAAT 129        360       248           

Rente baten en -lasten 17 -10        -118       -113            

RESULTAAT 119       242      135           

RESULTAATBESTEMMING

Nog te verdelen resultaat 119         

Werkelijk 2019 Werkelijk 2018Begroting 2019
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019
(bedragen x € 1000)

Noot

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 129          248       
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op immateriële vaste activa 1 136            116         
Afschrijvingen op materiële vaste activa 2 1.697         1.779     
Bijzonder waardeverminderingsverlies op vaste 
activa 2 105            
Mutatie voorzieningen -50            281        

1.888       2.176     
Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden 35              -10        
Vorderingen -54            536       
Kortlopende schulden -1.438        2.936    

-1.457     3.462    
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen rente 0               -            
Betaalde rente 10              113         

-10          -113       
Kasstroom uit operationele activiteiten 550         5.772    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa 1 -222          -220     
Investeringen in materiële vaste activa 2 -898          -1.585    
Desinvesteringen in materiële vaste activa 58              95         
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.062     -1.710    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie Eigen Vermogen -                -            
Aflossing van langlopende schulden -955          -2.583   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -955       -2.583   

Mutatie liquide middelen -1.467     1.479     

Het verloop van de liquide middelen is als volgt:

Stand per 1 januari 2.660      1.181       
Mutatie boekjaar -1.467     1.479     
Stand per 31 december 1.193        2.660    

2019 2018
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE 
JAARREKENING 

Algemene toelichting

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 fi scaal 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 
exploitatieactiviteiten van Grand Café Het Gegeven Paard, Bar-Brasserie 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.
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 verscha� en 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 desbetre� ende jaarrekeningposten.
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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 het de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties 
waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet opgenomen in het 
kasstroomoverzicht.

CONTINUÏTEIT

De maatregelen van de overheid inzake de bestrijding van het coronavirus hebben enorme 
impact op TivoliVredenburg. Vanaf 12 maart 2020 is de programmering geannuleerd en 
vanaf 15 maart heeft ook de horeca haar deuren moeten sluiten. Dit betekent dat alle 
publieksinkomsten zijn weggevallen. TivoliVredenburg heeft scenario’s uitgewerkt voor 
de verwachte ontwikkeling van de liquiditeit, op basis van inschattingen ten aanzien van 
(onder andere) de verdere duur en omvang van de maatregelen, de bereidheid van de 
Gemeente Utrecht om de subsidie te bestendigen, steunmaatregelen van de overheid, 
de e� ecten van de “bewaar je ticket en geniet later” campagne en de beschikbaarheid 
van de kredietfaciliteit. Uiteraard houden deze inschattingen onzekerheden in. Werkelijke 
ontwikkelingen kunnen afwijken van de inschattingen en deze afwijkingen kunnen materieel 
zijn. Echter, gebaseerd op onze huidige informatie en inschattingen en gelet op de 
liquiditeitspositie en de kredietfaciliteit ziet TivoliVredenburg momenteel nog niet een direct 
risico voor de continuïteit van de stichting. De in deze jaarrekening gehanteerde grondslagen 
van waardering en resultaatbepaling zijn derhalve gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit.

CONSOLIDATIE

In de consolidatie worden de fi nanciële 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 fi nanciële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij 
wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden 
uitgeoefend.
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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 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 2019

De begrotingscijfers in de jaarrekening betreft de begroting zoals opgenomen bij de 
subsidieaanvraag eind september 2018. Voor vergelijkbaarheid van de cijfers zijn enkele 
herrubriceringen doorgevoerd en daarnaast is de subsidiebeschikking 2019 als uitgangspunt 
gebruikt. Indien van toepassing is dit bij de betre� ende 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.
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 getro� en.
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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 desbetre� ende 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 FIFO-methode 
(fi rst in, fi rst 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.
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 inclusief 
transactiekosten 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 afl ossingswaarde wordt op 
basis van de e� ectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- 
en verliesrekening als interestlast verwerkt.
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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.

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.
Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het 
dienstverband in aanmerking genomen. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen 
worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. 
Stichting TivoliVredenburg hanteert de CAO voor Nederlandse Poppodia en Festivals (NPF) 
en Burgundy Street B.V. de CAO Nederlands Horeca Gilde. Stichting TivoliVredenburg 
en Burgundy Street B.V. hebben voor hun werknemers een pensioenregeling getro� en. 
De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), 
respectievelijk pensioenfonds Horeca & Catering. Deelname is verplicht voor alle werknemers 
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en de pensioenregelingen zijn zogenaamde middelloonregelingen. De over het verslagjaar 
verschuldigde premie wordt als last in het jaar verantwoord. Voor zover de verschuldigde 
pensioenpremies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting 
opgenomen.
Het pensioenfonds PFZW stelt de jaarlijkse premie vast op grond van het premiebeleid zoals 
geformuleerd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Het pensioenfonds Horeca & 
Catering bepaalt de jaarlijkse premie als een vast percentage van de pensioengrondslag 
onder voorwaarde van ten minste kostendekkend. De pensioenfondsen hebben de ambitie 
om de opgebouwde pensioenafspraken en de ingegane pensioenen onder bepaalde 
voorwaarden te indexeren. De per balansdatum van toepassing zijnde dekkingsgraden 
bedragen 99,2% (PFZW) en 108% (Horeca & Catering). 

WNT

In het kader van de Governance Code Cultuur, 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 e� ectieve rentevoet van de betre� ende activa en passiva.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

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 nagenoeg geen sprake. De 
Stichting heeft geen e� ecten of afgeleide fi nanciële 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 signifi cante 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 tot een maximum 
van € 10 miljoen met een looptijd tot 1 april 2024, waarvan op balansdatum € 0,9 miljoen is 
opgenomen. Met ingang van 1 april 2019 is de kredietovereenkomst herijkt naar een rente van 
2,47% (2018: 5,47%) en de limiet verlaagd van € 16 miljoen naar € 10 miljoen.
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Toelichting op de geconsolideerde balans

1. Immateriële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde per 1 januari 2019 677              20               657              
Cumulatieve afschrijving -291             -                  -291             
Boekwaarde per 1 januari 2019 386              20               366             

Mutaties 2019
Investeringen 222              -                  222              
Afschrijvingen -136             -                  -136             
Herclassificatie -                  -20              20               

Mutaties 86                -20              106              

Aanschafwaarde per 31 december 2019 899             -                  899             
Cumulatieve afschrijving -427            -                  -427            
Boekwaarde per 31 december 2019 472              -                  472              

Immateriële vaste 
activa in 

uitvoering

Software en  
Website

Voor de software en website wordt een afschrijftermijn gehanteerd van 5 jaar.

2. Materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde per 1 januari 2019 19.363         390             3.896          15.077         
Cumulatieve afschrijving -6.319          -                  -1.909         -4.410         
Boekwaarde per 1 januari 2019 13.044        390             1.987           10.667         

Mutaties 2019
Investeringen 898             82               230             586             
Afschrijvingen -1.697          -                  -560           -1.137           
Desinvesteringen -58              -58              -                  -                  

Bijzonder waarderverminderingsverlies -158             -                  -158             
Afschrijving bijzonder waardeverminderingsverlies 53               -                  -                  53               
Herclassificatie -                  -246            235             11                 

Mutaties -962            -222            -94             -646           

Aanschafwaarde per 31 december 2019 20.045        168              4.361           15.516          
Cumulatieve afschrijving -7.963         -                  -2.469         -5.494        
Boekwaarde per 31 december 2019 12.082         168              1.892           10.022         

Materiële vaste 
activa in 

uitvoering

Machines en 
installaties

Andere Vaste 
Bedrijfsmid- 

delen

De desinvesteringen hebben betrekking op een afwaardering van niet tot uitvoering 
gebrachte kosten. 
Het bijzonder waardeverminderingsverlies heeft betrekking op de afwaardering van onze 
rookruimtes als gevolg van het besluit door de Hoge Raad op 27 september 2019, waarin 
bepaald werd dat rookruimtes in de horeca per direct verboden zijn.  
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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. 

3. Voorraden

2019 2018
De voorraden zijn als volgt gespecificeerd
Centraal Magazijn Horeca 246             281              
Merchandise 11                 10                
Parkeerkaarten 4                 5                  

261              296             

4. Vorderingen
2019 2018

De vorderingen zijn als volgt gespecificeerd

Debiteuren 820             992              
Voorziening Debiteuren -1                 -15               
Subtotaal debiteuren 819              977             

Te vorderen omzetbelasting 121               361              

Nog te ontvangen exploitatiebijdrage Gemeente Utrecht 439             426             
Overige vorderingen 1.600           1.141             
Overlopende activa 104              124              
Subtotaal overige vorderingen & overlopende activa 2.143           1.691            

3.083          3.029          

De overige vorderingen hebben voornamelijk betrekking op nog te ontvangen bedragen 
(€ 1 miljoen) en vooruitbetaalde bedragen (€ 0,6 miljoen). Alle kortlopende vorderingen 
hebben een looptijd korter dan 1 jaar.  

5. Liquide middelen
2019 2018

De liquide middelen zijn als volgt gespecificeerd
Kas 135               133               
Bank 1.058           2.527           

1.193            2.660          

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting TivoliVredenburg, met 
uitzondering van het banksaldo dat toebehoort aan Creatief Vermogen Utrecht, waarvan 
Stichting TivoliVredenburg penvoerder is. Dit banksaldo bedraagt € 181 duizend. 

6. Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen is gespecifi ceerd in de enkelvoudige jaarrekening.
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7. Voorzieningen
2019 2018

De voorzieningen zijn als volgt gespecificeerd
Balans per 1 januari 1.177                          896 

Dotatie 1.103            1.117             
Onttrekking -1.154           -836            

Balans per 31 december 1.126            1.177             

De voorziening betreft een meerjarige onderhoudsbegroting, welke in 2019 is geactualiseerd. 
De toevoegingen aan de voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van 
het groot onderhoud over een periode van 10 jaar. De voorziening heeft daarmee een 
overwegend langlopend karakter. 

8. Lang vreemd vermogen

De langlopende schulden zijn als volgt gespecificeerd
Kredietfaciliteit Gemeente Utrecht 900             -                  -                  900             
Ontvangen bijdrage frictiekosten 1.868           185              740             1.128            

2.768           185              740             2.028          

Stand per 
31.12.2019

Resterende 
looptijd < 1 

jaar

Resterende 
looptijd > 1 

jaar

Resterende 
looptijd > 5 

jaar

De afl ossingsverplichting 2019 is opgenomen onder overige schulden.
De kredietfaciliteit bij de Gemeente Utrecht is per 1 april 2019 herijkt en opnieuw afgesloten 
voor een periode van vijf jaar. Per balansdatum is de kredietruimte € 10 miljoen tegen een 
vaste rentevoet van 2,47% op jaarbasis. Er wordt rente gerekend over het opgenomen bedrag.
Het saldo (im)materiële vaste activa bedraagt per balansdatum € 12,55 miljoen. Hier 
tegenover staat een opname uit de kredietfaciliteit van € 0.9 miljoen. Een bedrag van 
€ 11,65 miljoen is anders gefi nancierd uit eigen inkomsten van reguliere bedrijfsactiviteiten 
en beschikbaar vermogen.
Aan de ontvangen bijdrage frictiekosten worden uitsluitend de arbeidsvoorwaardelijke 
verplichtingen van de oud-medewerkers van Vredenburg onttrokken.

9. Kort vreemd vermogen
2019 2018

Het kort vreemd vermogen is als volgt gespecificeerd
Crediteuren 2.630          3.723          

Loonbelasting 216              223              
Pensioenpremies 14                12                 
Subtotaal premies & belastingen 230             235             

Reserveringen personeelslasten 783              658              
Vooruitontvangen Baten 358              2.001           
Vooruitontvangen Ticketgelden 4.904          4.069          
Frictiekosten verplichting 185              185              
Overige schulden 1.389            1.044           
Subtotaal overige schulden en overlopende passiva 7.619           7.957          

10.479         11.915           
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In 2018 zijn de vooruit ontvangen baten inclusief het ontvangen voorschot tegemoetkoming 
gebouwgebonden kosten voor 2019 van de Gemeente Utrecht. 
Tot de overige schulden behoren de nog uit te betalen gelden vanuit het penvoerderschap 
van Creatief Vermogen Utrecht voor € 184 duizend. Alle kortlopende schulden hebben een 
looptijd korter dan 1 jaar.  

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 het Onderzoeks- en Adviesteam (OAT) 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. 
Met ingang van 1 april 2019 is de kredietovereenkomst herijkt naar een rente van 2,47% (2018 
5,47%) en de kredietlimiet teruggebracht naar € 10 miljoen (2018 € 16 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 verplich-
tingen. Deze frictiekosten zijn vervolgens ten laste van het resultaat gebracht. Van de bijdrage 
voor de frictiekosten van oud-medewerkers van Vredenburg is per eind 2019 nog € 1,87 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.

PENVOERDER CREATIEF VERMOGEN UTRECHT

Vanaf 1 juli 2019 heeft Stichting TivoliVredenburg het penvoerderschap van Creatief 
Vermogen Utrecht op zich genomen. De Gemeente Utrecht en het Fonds voor 
Cultuurparticipatie hebben subsidiegelden ter beschikking gesteld voor de uitvoering van 
het projectplan ‘Creatief Vermogen Utrecht doen we samen’.
Door middel van duurzame partnerschappen tussen culturele instellingen en basisscholen 
en door kennisdeling en disseminatie, wordt het creatief vermogen van basisscholen 
en haar leerlingen versterkt. De penvoerder distribueert onder meer de subsidie aan de 
partnerschappen en draagt zorgt voor de subsidieverantwoording. De totale toegekende 
subsidie bedraagt circa € 950 duizend en heeft betrekking op de periode van december 2019 
tot 31 december 2020. 
Per balansdatum heeft Creatief Vermogen Utrecht voor € 184 duizend te betalen aan 
partnerschappen, welke volledig worden gedekt door reeds ontvangen liquide middelen. 
Met uitzondering van de vergoeding voor het penvoerderschap is de fi nanciële positie van 
het Creatief Vermogen Utrecht uitsluitend opgenomen als balanspositie.
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11. Gebeurtenissen na balansdatum 
In maart 2020 heeft de overheid in het kader van de uitbraak van het coronavirus 
maatregelen getro� en. Deze maatregelen hebben er toe geleid dat TivoliVredenburg haar 
deuren op 12 maart 2020 heeft moeten sluiten. De totale fi nanciële gevolgen zijn nog niet te 
overzien gelet op de onzekerheid over de duur en aard van de door de overheid getro� en 
maatregelen. Voor TivoliVredenburg betekent dit dat maatregelen genomen moeten worden. 
TivoliVredenburg heeft voldoende liquiditeit en is voldoende solvabel om het verlies aan 
inkomsten vooralsnog op te vangen en daarom komt de continuïteit vooralsnog niet in 
gevaar. 
Het totale e� ect van ons verlies en daarmee een daling van ons eigen vermogen zal afhangen 
van de duur van de maatregelen, de coulance van de Gemeente Utrecht in het kader van 
onze prestatieverplichtingen en de mate waarin de activiteiten zich in de loop van het jaar 
weer kunnen herstellen.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
(bedragen x € 1000)

12. Brutomarge

Omzet Programma 14.109           13.502          12.720          
Horeca omzet 11.353           12.735           11.047           
Omzet Zakelijke Verhuur 2.758            2.489           2.494           
Overige Omzet 1.451             1.509            1.333            
Directe inkomsten activiteiten 29.671          30.235         27.594         

Directe inkomsten funding 693              571               664              

Directe Inkomsten excl. exploitatiebijdrage 30.364        30.806        28.258        

Exploitatiebijdrage 8.783 8.783            8.510            

Directe Inkomsten incl. exploitatiebijdrage 39.147         39.589        36.768        

Directe kosten Programma 15.998          15.287           14.415           
Directe kosten horeca 6.430           7.068           6.729            
Directe kosten Zakelijke Verhuur 1.471             1.244            1.306            
Directe kosten overige omzet 277               215               291               
Directe kosten activiteiten 24.176          23.814          22.741          

Directe kosten funding 82                119                55                

Directe kosten 24.258        23.933        22.796        

Brutomarge Programma -1.889           -1.785           -1.696           
Brutomarge horeca 4.923           5.667           4.318            
Brutomarge Zakelijke verhuur 1.287             1.245            1.188             
Brutomarge Overige Omzet 1.174             1.294            1.042            
Brutomarge activiteiten 5.495           6.421            4.853           

Brutomarge Funding 611                452              609              

Brutomarge excl. exploitatiebijdrage 6.106           6.873          5.462          

Exploitatiebijdrage 8.783            8.783            8.510            

Brutomarge incl. exploitatiebijdrage 14.889         15.656         13.972         

2019 2018Begroting 2019

De brutomarge exclusief exploitatiebijdrage van 2019 is met € 0,6 miljoen verbeterd ten 
opzichte van 2018; we blijven echter € 0,8 miljoen achter op de begroting. Dit wordt 
grotendeels verklaard door de lagere gerealiseerde horeca brutomarge dan begroot van 
Burgundy Street B.V. 
In vergelijking met 2018 laten we op al onze activiteiten op brutomargeniveau verbeteringen 
zien door e�  ciency in bedrijfsvoering, waarmee ruimte gemaakt is voor onze programma 
activiteiten. 
Een hogere programmaomzet heeft de meer dan evenredig toegenomen programmakosten, 
met name personeelskosten en duurder programma, helaas niet geheel kunnen compenseren, 
waardoor de werkelijke brutomarge programma lager dan begroot en realisatie 2018 ligt. 
De directe kosten van onze eventgebonden horeca zijn lager dan begroot door additionele 
voordelen op hernieuwde inkoopcontracten. 
In totaliteit zijn in 2019 onze activiteiten evenals de bezoekersaantallen wederom gestegen 
(respectievelijk stijging van 1% en 6% ten opzichte 2018).  

DIRECTE INKOMSTEN FUNDING 

Vanuit sponsoren, fondsen en particuliere donaties is in 2019 een totaalbedrag van 
€ 1,6 miljoen ontvangen. Deze bijdragen komen van overheidsfondsen (zoals Fonds 
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Podiumkunsten, Provincie Utrecht), private Fondsen (zoals KF Heinfonds, Prins Bernhard 
Cultuur Fonds, VSB Fonds), zakelijke sponsoren (zoals AB InBev, Rabobank, ASR, Young 
Professionals Business Club) en donateurs (zoals Stichting TivoliVredenburg Fonds en 
particulieren).

Het totaalbedrag van € 1,6 miljoen is gespecifi ceerd als volgt; 

2019

Programma sponsoring in directe inkomsten activiteiten               309 
Algemene sponsoring en donaties 693
Sponsoring in brutomarge horeca 457
Investeringsbijdragen                156 

             1.616 

Algemene sponsoring en donaties in directe inkomsten funding betre� en programma onaf-
hankelijke sponsoring en donaties alsmede de donaties afkomstig uit het TivoliVredenburg 
Fonds, voor ons jong talent programma, educatieve en participerende projecten, innovatieve 
concertformats voor nieuw publiek en internationale topprogrammering.  

13. 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. 

Structurele Exploitatiebijdrage 2019             8.783            8.343 17-10-2019               439 
Totale bijdrage Ontvangen voorschotten Nog te ontvangen 

Gemeente Utrecht heeft voor 2019 een gemeentelijke bijdrage van € 8,783 miljoen 
beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de activiteiten (dossier 5685960). 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. 

14. Personeelskosten

Salarissen 7.314            7.612            6.320           
Sociale lasten 1.271             1.290            1.054            
Pensioenlasten 721               765              627              
Inhuur Personeel 4.841            4.176            5.424           
Overige Personeelskosten 639              569              324              

14.786          14.412           13.749          

Doorbelastingen naar activiteiten -7.588          -6.803          -7.342          
Doorbelastingen overhead naar derden -52               -42               -37               
Bijdrage frictiekosten -202             -190             -241              

-7.842          -7.035          -7.620          

6.944           7.377            6.129            

2019 2018Begroting 2019
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De personeelskosten zijn ten opzichte van 2018 ruim € 0,8 miljoen hoger en € 0,4 miljoen 
lager dan begroot. Dit wordt enerzijds verklaard door de loonstijging die volgt uit de CAO en 
anderzijds de reeds gerealiseerde groei van ons personeelsbestand. De personeelskosten zijn 
lager dan begroot, doordat niet alle formatie-uitbreidingen gerealiseerd zijn zoals begroot en 
er meer doorbelastingen zijn toegerekend aan onze activiteiten in de kostprijs van de omzet. 
TivoliVredenburg streeft naar een gezonde verhouding van inhuur personeel en personeel in 
vast dienstverband in relatie tot de activiteiten en verdeling hiervan over het seizoen. 
De daling van inhuur personeel ten opzichte van 2018 wordt verklaard uit het feit dat op 
belangrijke functies in de organisatie meer personeel in vaste dienst is genomen. Onder 
inhuur personeel valt ook de beveiliging van het gebouw (2019 € 0,21 miljoen).
Een bedrag van € 0,2 miljoen aan frictiekosten personeel is conform de contractafspraken 
met de Gemeente Utrecht, gedekt uit de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. 

15. Afschrijvingskosten
2019 Begroting 2019 2018

Afschrijvingskosten 1.833            1.991             1.895            

Bijzonder waardeverminderingsverlies vaste activa 105               -                   - 
1.938            1.991             1.895            

De afschrijvingskosten hebben betrekking op immateriële vaste activa (2019 € 0,136 miljoen) 
en materiële vaste activa (2019 1,697 miljoen). Het bijzonder waardeverminderingsverlies 
heeft betrekking op de afwaardering van onze rookruimtes als gevolg van het besluit door 
de Hoge Raad op 27 september 2019, waarin bepaald werd dat rookruimtes in de horeca per 
direct verboden zijn.  
Lagere afschrijvingskosten door gedeeltelijke uitstel van investeringen en volledige 
afgeschreven activa verklaren de daling ten opzichte van begroting en realisatie 2018. 

16. Overige Kosten
2019 Begroting 2019 2018

Huisvestingskosten 4.790           4.661            4.699           
Organisatiekosten 1.083            1.264            1.053            
Diverse baten/lasten 5                  3                  -52               

5.878            5.928            5.700           

HUISVESTINGSKOSTEN
2019 Begroting 2019 2018

Huur Gebouwen 3.681            3.667           3.613            
Subsidie gebouwgebonden kosten -1.786           -1.762           -1.731            
Energie & Belastingen 758              699              626              
Onderhoud 1.639            1.547            1.635            
Overige huisvestingskosten 498              511                556              

4.790           4.661            4.699           

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 fi nanciële verplichtingen 
aan deze subsidie gesteld.
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ORGANISATIEKOSTEN
2019 Begroting 2019 2018

Advieskosten 74                86                81                 
Accountant- en administratiekosten 177               178               163               
Automatisering 364              474              403              
Kantoorkosten 35                36                34                
Verzekeringen 98                94                84                
Algemene verkoopkosten 305              356              233              
Overige organisatiekosten 24                22                 26                
Organisatieontwikkeling 6                  18                 29                

1.083            1.264            1.053            

Onder accountant- en administratiekosten worden tevens bankkosten verantwoord.
De organisatiekosten zijn in 2019 € 0,18 miljoen onder begroting. Het verschil met de 
begroting wordt met name verklaard door de lagere gerealiseerde kosten van onderhoud 
software en marketing. 

OVERIGE KOSTEN EN OPBRENGSTEN
2019 Begroting 2019 2018

Dotatie Dubieuze debiteuren -13                -                   15                 
Diverse Baten/ Lasten 18                 3                  -67               

5                  3                  -52               

WERKNEMERS

In 2019 waren gemiddeld 263 medewerkers (193 fte) in dienst (in 2018: 187 medewerkers, 160 
fte). Hiervan zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland. 
Horeca is inclusief 101 medewerkers (fte 54) van Burgundy Street B.V. (2018: 47 
medewerkers). 
Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van een grote pool fl exkrachten (ruim 300 
medewerkers) voor de evenement gebonden activiteiten en stages.

Werknemer naar aard en bedrijvigheid aantal fte aantal fte
Horeca                126              74,9                 68               57,5 
Programma en Zakelijke Verhuur                  19               17,9                  17               15,8 
Marketing, Communicatie en Ticketing                  27               22,9                 23              20,6 
Productie, Techniek en  Facilities                 66               55,6                 58              47,8 
Staf                  22               18,6                  18               15,3 
Directie                   3                   3                   3                 3,1 
Totaal               263             192,9                187              160,1 

20182019

WNT-VERANTWOORDING 2019

Stichting TivoliVredenburg hanteert de Governance Code Cultuur, waardoor het bezoldigings-
beleid van het bestuur overeenstemt met de wettelijke voorschriften. 
De bezoldiging in 2019 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 J.A. Bartelse vanwege herleidbaarheid tot een 
enkele natuurlijke persoon. Directeur-bestuurder J.A. Bartelse heeft een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. 
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L. van der Meulen Voorzitter nihil
C.J.A.M. Romme Lid / voorzitter Auditcommissie nihil
J.C. Paumen Lid / Lid Auditcommissie nihil
J.J. van der Wijk Lid nihil
J.M. Deveer Lid nihil
S.J.A. van der Meer Lid nihil
H. Koçak Lid nihil
M.H. Carrilho Lid nihil 01.09.2019 t/m 31.12.2019

Duur en omvang 
functievervulling

Totaal bezoldiging Leden van de Raad van Toezicht

01.01.2019 t/m 31.12.2019

01.01.2019 t/m 31.12.2019

Functie

01.01.2019 t/m 31.12.2019

01.01.2019 t/m 30.06.2019

01.01.2019 t/m 31.12.2019

01.01.2019 t/m 31.12.2019
01.07.2019 t/m 31.12.2019

17. Rente baten en –lasten
2019 Begroting 2019 2018

Rente baten -                   -                   -                   
Rente lasten -10                -118               -113               

-10                -118               -113               

De rente lasten van de kredietfaciliteit zijn lager dan begroot, vanwege een lager beroep 
op deze faciliteit alsmede het lagere rentetarief per 1 april 2019. Een substantieel deel van 
de investeringen is gefi nancierd 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 2019
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (bedragen x € 1000)  

Noot

VASTE ACTIVA

IMMATERIELE VASTE ACTIVA 472              386              

MATERIELE VASTE ACTIVA
Machines en installaties 1.892            1.987            
Andere Vaste Bedrijfsmiddelen 10.022          10.667          
Materiële Vaste Activa in uitvoering 168               390              

12.082          13.044          

FINANCIELE VASTE ACTIVA 18

Deelnemingen -                   -                   

12.554          13.430          

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN 228              257               

VORDERINGEN 19
Debiteuren 788              956              
Te vorderen belastingen 134               363              
Overige vorderingen en overlopende activa 2.097           1.629            

3.019            2.948           

LIQUIDE MIDDELEN 975              2.472            

BALANSTOTAAL 16.776          19.107           

Noot

EIGEN VERMOGEN 20
Algemene Reserve 2.599           2.464           
Onverdeeld resultaat 119                135               

2.718            2.599           

VOORZIENINGEN
Voorziening Groot Onderhoud 1.126             1.177             

LANG VREEMD VERMOGEN
Kredietfaciliteit Gemeente Utrecht 900              1.650            
Ontvangen bijdrage frictiekosten 1.868            2.074           

2.768            3.724           

KORT VREEMD VERMOGEN 21
Crediteuren 2.432           3.384           
Premies en belastingen 182               192               
Overige schulden en overlopende passiva 7.550           8.031            

10.164           11.607           

BALANSTOTAAL 16.776          19.107           

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019
(bedragen x € 1000)

Noot

DIRECTE INKOMSTEN
Directe inkomsten 26.952       26.380       24.692       
Exploitatiebijdrage 8.783          8.783          8.510          

35.735        35.163        33.202       

DIRECTE KOSTEN
Directe kosten 21.480        20.677       19.792        

21.480        20.677       19.792        

BRUTOMARGE
Brutomarge 5.472          5.703         4.900         
Brutomarge exploitatiesubsidie 8.783          8.783          8.510          

14.255        14.486        13.410         

LASTEN
Personeelskosten 6.716          7.001          6.005         
Afschrijvingen en bijzonder 
waardeverminderingsverlies 1.938          1.740          1.895          
Huisvestingskosten 4.650         4.502         4.552         
Organisatiekosten 1.047          1.198           1.030          
Overige kosten en opbrengsten -165            -                 -234           

SOM DER LASTEN 14.186         14.441         13.248        

BEDRIJFSRESULTAAT 69              45              162             

Rente baten en -lasten 35              -45             -33             

RESULTAAT (voor deelneming) 104          0              129            

Resultaat deelneming 22 15               242            7                 

RESULTAAT 119            242           135            

RESULTAATBESTEMMING
Nog te verdelen resultaat 119              

Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE 
JAARREKENING 

Toelichting op de enkelvoudige balans

18. Financiële vaste activa
(bedragen x € 1)

2019 2018

Kapitaal Burgundy Street BV 120               120               
Afwaardering in verband met negatief vermogen -120             -120             

-                   -                   

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 € 89.085 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), 2018 (€ 6.656) en 2019 (€ 14.505). 
De voorziening is gesaldeerd met de schuld (saldo uit debiteuren, crediteuren en rekening-
courant) van TivoliVredenburg aan Burgundy Street B.V. van € 8.774 en verantwoord onder 
overige schulden (€ 97.859).

19. Vorderingen
De gesaldeerde vordering op Burgundy Street B.V. is verantwoord onder overige schulden. In 
2019 is over de vordering op Burgundy Street B.V. rente in rekening gebracht. 
De overige vorderingen hebben voornamelijk betrekking op nog te ontvangen bedragen 
(€ 1,4 miljoen), vooruitbetaalde bedragen (€ 0,6 miljoen), nog te factureren bedragen en 
overlopende activa (€ 0,09 miljoen). Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd 
korter dan 1 jaar.

2019 2018
De vorderingen zijn als volgt gespecificeerd

Debiteuren 789              971               
Voorziening Debiteuren -1                  -15                
Subtotaal debiteuren 788              956             

Te vorderen omzetbelasting 134               363              

Vordering op Burgundy Street B.V. - -
Nog te ontvangen exploitatiebijdrage Gemeente Utrecht 439              426              
Overige vorderingen 1.576            1.098            
Overlopende activa 82                105               
Subtotaal overige vorderingen & overlopende activa 2.097          1.629           

3.019            2.948           
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20. Eigen vermogen
Het verloop van het onverwerkt resultaat is als volgt gespecifi ceerd;

Resultaat
boekjaar

Balans per 1 januari 2019 135               
Mutatie
Resultaat 2018 ten gunste van Algemene Reserve -135              
Resultaat 2019 119                

-16                
Balans per 31 december 2019 119                

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt gespecifi ceerd;

Totaal Algemene Resultaat
reserve boekjaar

Balans per 1 januari 2019 2.599           2.599           
Onverdeeld resultaat boekjaar 119                -              119                
Balans per 31 december 2019 2.718            2.599           119                

In de statuten is geen bepaling opgenomen over de resultaatbestemming, het resultaat staat 
ter beschikking van het bestuur.

Verwerking resultaat 2019
Het bestuur stelt voor het resultaat 2019 ten gunste van de Algemene Reserve te brengen.

21. 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). Alle kortlopende schulden 
hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 
(bedragen x € 1000)

22. Resultaat deelneming
2019 Begroting 2019 2018

Burgundy Street B.V. 15            242            7                 

15            242            7                 
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Utrecht, 20 mei 2020

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.     
J.C. PAUMEN MSC  
Raad van Toezicht     

w.g.
MR J.M. DEVEER

Raad van Toezicht

w.g.
DRS C.J.A.M. ROMME RA

Raad van Toezicht

w.g.     
S.J.A. VAN DER MEER  
Raad van Toezicht     

w.g.
H. KOÇAK MSC RA

Raad van Toezicht

w.g.
DRS M.H. CARRILHO

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.



 

 
 
 

T: +31 (0)30 284 98 00 
E: utrecht@bdo.nl 
www.bdo.nl 

BDO Audit & Assurance B.V. 
Postbus 4053, 3502 HB Utrecht 
Van Deventerlaan 101, 3528 AG Utrecht 
Nederland 

 

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. 

  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 2019 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 en van het resultaat over 2019 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 winstreven’ (RJ 640). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019; 
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen en het Verantwoordings- en accountantsprotocol 
Gemeente Utrecht 2018. 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. 
 
Benadrukking van de impact van het Coronavirus  
Wij vestigen de aandacht op de tekst in de toelichting van de jaarrekening op pagina 30, 
waarin de onzekerheden zijn omschreven rondom de mogelijke gevolgen van het Coronavirus 
voor Stichting TivoliVredenburg. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.   
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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 de 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 onderneming 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 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 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, 20 mei 2020 
 
BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 
 
w.g. 
 
drs. J.S. Terlingen RA 
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