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Amsterdam, 30 juni 2022

Stichting Het Theater 2

T.a.v. het Bestuur

Huizerweg 13

1261 AS  BLARICUM

OPDRACHT

Geachte bestuurslid, 

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van de  

stichting brengen wij hiermede rappport uit inzake de jaarrekening.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben deze jaarrekening samengesteld op basis van de door u verstrekte 

gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die

gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding

van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellings-

verklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands

recht. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit

het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële ge-

gevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze 

niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening

welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden 

ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding  van dit jaarverslag of behoefte bestaan voor

nadere toelichting dan kunt contact opnemen.

Hoogachtend,

M.J. Kooistra



Algemeen Informatie

Bedrijfsinformatie

Naam bedrijf: Stichting Het Theater 2

Fiscaal no. 862644446

Doelstelling en bestuur

De stichting Het Theater 2 is opgericht op 26 mei 2021. De stichting staat sinds 26 mei 2021 

ingeschreven in de Kamer van Koophandlen onder nummer 82894566. Het doel van de stichting is: 

 

Het bijdragen aan het culturele klimaat van Blaricum en omstreken in de vorm van 

podium- toon- en filmkunsten 

 

 

Bestuur 

 

 

Pieter Blankenstein  - voorzitter 

Deirdre Blankenstein - van der Wolk -- secretaris 

Edgar Lamaker - penningmeester 

Cornelia Heerschop - vicevoorzitter 

Cornelis Straatmeijer



Stichting Het Theater 2

Fiscaal no. 862644446

Financiële positie 2021 2020

In euro's

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 388 0

Liquidemiddelen 164 0

Kortlopende schulden -301 0

Effecten en beleggingen 0 0

Saldo beschikbare middelen 252 0

Vastgelegd op lange termijn

Gefinanancieerd met op lange termijn beschikbare middelen 252 0

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 252 0

Lang lopende schulden 0 0

Totaal 252 0

Verandering werkkapitaal

Verandering kortlopende schulden 301-           

Verandering vorderingen op korte termijn 388           

Verandering liquide middelen 164           

252           



Jaarrekening



Stichting Het Theater 2

Fiscaal no. 862644446

Balans per 31/12 2021 2020 2021 2020

In euro's

Actief Passief 

Vaste activa Ondernemersvermogen

Immateriële vaste activa 0 0 Eigen vermogen 252 0

Materiële vaste activa 0 0 Voorzieningen 0 0

Financiële vaste activa 0 0

Vlottende activa Schulden en

overlopende passiva

Voorraden 0 0

Vorderingen en overlopende activa 388 0 Lang lopende schulden 0 0

Effecten 0 0

Liquide middelen 164 0 Schulden en overlopende passiva 301 0

Totaal 552 0 Totaal 552 0



Stichting Het Theater 2

Fiscaal no. 862644446

Staat van baten en lasten 2021 2020

In euro's

Baten

Donaties 2.106 0

2.106

Lasten

Doelstelling 0 0

Wervingskosten 0 0

Beheer- en administratiekosten 1.854 0

Totale kosten 1.854 0

Bedrijfsresultaat 252 0

Rente baten en lasten 0 0

Resultaat 252 0

Vennootschapsbelasting 



ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Op de rechtspersoon is van toespassing het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen

als bedoeld in artikel 2:396 BW.

De in de wet (Titel 9 Boek 2 BW) genoemde algemene waarderingsbeginselen en

methode van resultaatbepalingen zijn toegepast.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het

resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. Indien activa en passiva

in vreemde valuta luiden, heeft omrekening plaatsgevonden tegen de koersen per 

balansdatum. De daarbij optredende koersverschillen worden in het resultaat verwerkt.

Alle activa en passiva (oa schulden en voorzieningen) worden gewaardeerd tegen nominale

waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn  gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

onder aftrek van de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de 

verwachte economische  levensduur en worden lineair berekend, hierbij wordt rekening gehouden

met de fiscale wetgeving. Op investeringen gedurende het boekjaar wordt naar tijdsgelang

afgeschreven.

Vordering

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid 

wordt een voorziening getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 

onderneming en betreffen de direct opeisbare vordering op krediet- en/of bankinstellingen

en kasmiddelen.



GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Als resultaat is bepaald het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde goederen

en verleende diensten en de bedrijfs- en de overige lasten over het jaar waarop zij 

betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Winsten worden verantwoord in het jaar

waarin deze worden gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar worden

in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden

en voorzienbaar zijn.

Netto-omzet/opbrengst

Hieronder wordt verstaan de aan derde in rekening gebrachte bedragen, exclusief 

omzetbelasting, voor geleverde goederen en/of diensten.

Kostprijs van de omzet/verkoopkosten

Hierondere wordt verstaan de aan de omzet/opbrengst direct toe te rekenenen

grondstoffen en diensten. Alsmede de afwaardering van de eventuele voorraden.

Bedrijfskosten

De kosten worden gepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen

van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste

percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vast activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen op materiële vast activa.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende

renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat vóór belastingen naar 

geldende tarief, waarbij rekening wordt gehouden met fiscale faciliteiten.



Stichting Het Theater 2

Fiscaal no. 862644446

Specificatie balans per 31/12 Activa 2021 2020

In euro's

Vaste activa

Vlottende activa

Omzetbelasting 388 0

Vorderingen en overlopende activa 388 0

Lopende rekening 164 0

Spaarrekening 0 0

Liquide middelen 164 0

Totaal 552 0



Stichting Het Theater 2

Fiscaal no. 862644446

Specificatie balans per 31/12 Passiva 2021 2020

In euro's

Overige reserve 0 0

Onverdeeld resultaat 252 0

Reserves en resultaat 252 0

Totaal Eigen vermogen 252 0

Crediteuren 301 0

Overige passiva 0 0

Schulden en overlopende passiva 301 0

Totaal 552 0



Stichting Het Theater 2

Fiscaal no. 862644446

Specificatie van staat van baten en lasten 2021 2020

Euro Euro 

Donaties 2.106 0

Bruto inkomsten 2.106 0

Branch- en organisatiekosten 768

Advisering 831 0

Administratiekosten 249 0

Verzekeringen 0 0

Beheer en administratiekosten 1.854 0

Totaal bedrijfskosten 1.854 0

Bedrijfsresultaat 252 0

Rente Baten en Lasten 0 0

Resultaat 252 0



Stichting Het Theater 2

Fiscaal no. 862644446

Kasstroomoverzicht

In euro's

Resultaat voor belasting 252

Belastingen over resultaat boekjaar 0

Voorzieningen 0

Afschrijvingskosten 0

Cashflow 252

Operationele kasstroom 164

(Financieele Vaste Activa bij)/ af 0

Investeringkasstroom 0

Lang lopende schulden 0

Financieringkastroom 0

Verandering kasstroom 164

Toename/afname liquide middelen

Beginstand liquidemiddelen 0

Afrondingsverschillen 0

Eindstand liquide middelen 164

2021



Overige gegevens



Voorstel resultaatbestemming

Het voorstel luidt om het resultaat over 2021 ten bedrage van: 252           

te bestemmen als (onttrekking)/toevoeging aan de overige reserves 252           

Accountantsverklaring

Er behoeft geen accountantsverklaring te worden overgelegd aangezien de vennootschap

valt binnen de door de Wet (in artikel 396, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

gestelde grenzen. De vennootschap is derhalve, ingevolge artikel 396 lid 6, 

vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen vn de in artikel 393 lid 1 bedoelde

accountantscontrole.


