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1 OPDRACHT 

 

Hierbij brengen wij u verslag uit over het boekjaar 2021. 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 gecontroleerd. Voor de controleverklaring 

verwijzen wij nu naar de overige gegevens van dit rapport. 

 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn we graag bereid. 

 

Purmerend, 10 juni 2022 

 

Hilgers Accountants B.V. 

namens deze, 

 

 

S. de Boer RA 
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2 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Vlottende activa         

Vorderingen         
Vorderingen 6.621   39.266   

    6.621   39.266 

Liquide middelen   151.239   113.423 

     

Totaal 

  

157.860 

  

152.689 
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PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Eigen Vermogen 91.899   77.183   

 

  91.899   77.183 

Kortlopende schulden         
Kortlopende schulden 65.961   75.506   

    65.961   75.506 

Totaal 

  

157.860 

  

152.689 
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3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

  

Begroting 

2021 2021 2020 

  € € € 

Publieksinkomsten 10.000 7.818 7.117 

Bijdrage partners/sponsors/giften 18.500 61.517 10.400 

Bijdrage AFK kunstenplan 155.000 164.678 162.920 

Overige subsidies uit publieke middelen 50.000 78.332 71.593 

Bijdragen uit private middelen 50.000 50.150 41.850 

Som der exploitatiebaten 283.500 362.495 293.880 

Overige bedrijfslasten       
Personeelskosten (Beheer) 31.103 33.035 24.715 

Materiële kosten (Beheer) 13.960 11.270 12.669 

Personeelskosten (Activiteiten) 192.853 213.869 164.433 

Materiële kosten (Activiteiten) 80.893 89.605 61.982 

        

Som der exploitatielasten 318.809 347.779 263.799 

Resultaat -35.309 14.716 30.081 

Resultaatbestemming       

Bestemd resultaat - 14.716 30.081 
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4 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon Stichting Read My World 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon Amsterdam 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 34291876 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Read My World, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk 

uit: de organisatie van een literatuurfestival en alle activiteiten daaromheen. 

Locatie feitelijke activiteiten 

De onderneming verricht haar activiteiten vanuit Tolhuisweg 1SV.02.01 te Amsterdam. 

Informatie met betrekking tot de continuïteit 

De uitbraak van het coronavirus in 2020 heeft vanzelfsprekend impact gehad op Stichting Read My 

World (RMW) en zal dat de komende maanden blijven hebben: het organiseren van de reguliere 

activiteiten – in de zaal voor een fysiek aanwezig publiek – is in tijden van lockdowns niet mogelijk. 

IIn 2021 haalden we daardoor een positief resultaat, zoals nader toegelicht op pagina 19 van deze 

jaarrekening. 

De situatie heeft RMW steeds geïnspireerd tot de ontwikkeling van alternatieve activiteiten waarmee 

de internationale literatuur die RMW onder de aandacht wil brengen toch ontsloten wordt bij een 

publiek. De wendbaarheid van de organisatie, en bovenal de bevestigde coulance en steun van de 

subsidiënten en fondsen ten opzichte van gewijzigde jaarprogramma’s, vormen hiervoor steeds de 

voorwaarden. Zolang daar sprake van blijft zijn, voorziet het bestuur bij het opstellen van deze 

jaarrekening geen continuïteitsproblemen. 

RMW werkt projectmatig en draait grotendeels op de inzet van freelancers; het festival, evenals de 

voorbereidende activiteiten op het festival, worden grotendeels ontwikkeld en uitgevoerd door op 

projectbasis aangestelde freelancers. De organisatie is mede hierdoor flexibel: de teamsamenstelling 

en beoogde activiteiten kunnen worden aangepast aan de beschikbare middelen waardoor de 

stichting budgetneutraal kan opereren. Om onverhoopt tegenvallende c.q. laat toegekende 

projectsubsidies te kunnen opvangen en daarvoor ontwikkelde activiteiten toch te kunnen uitvoeren, 

heeft het bestuur het buffervermogen (algemene reserve) van de stichting vastgelegd op 10% van de 

gemiddelde omzet per jaar. De reserve heeft bij het opstellen van deze jaarrekening dit gewenste 

niveau. 

De hoeveelheid en aard van de activiteiten die RMW organiseert is al enkele jaren aan het 

veranderen. RMW organiseert steeds meer door het jaar heen en ontwikkelt verschillende soorten 

producties. In het nieuwe meerjarenplan zijn de verschillende activiteiten ondergebracht in de 

afdelingen RMW festival, RMW producties, RMW studio en RMW internationaal. In 2021 ordeelde het 

bestuur het verantwoord twee directieleden in loondienst te nemen om deze activiteiten goed te 

kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Sinds oktober 2021 heeft RMW een zakelijk en artistiek directeur in 

loondienst, beide voor 0,6 fte, samen 1,2 fte.  
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5 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De jaarrekening is opgesteld in 

overeenstemming met het Handboek verantwoording Meerjarige subsidies in het kader van het 

Kunstenplan 2021-2025 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Activa en passiva zijn opgenomen 

tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. Het boekjaar van de stichting loopt van 1 

januari tot en met 31 december 2021. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

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

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden verantwoord in en toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, 

ongeacht het feit of ze in dat jaar tot een ontvangst of betaling hebben geleid.  

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief 

transactiekosten indien materieel. De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de 

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van 

voorzieningen wegens oninbaarheid. 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Eigen vermogen 

Het vrij besteedbaar vermogen is het gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe 

bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken 

voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en 

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten belastingen.  

Overige bedrijfslasten 

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

betrekking hebben. 
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6 TOELICHTING OP BALANS 

VORDERINGEN 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Vorderingen     

Debiteuren 2.175 908 

Vooruitbetaalde verzekeringspremies 3.944 - 

Subsidiënten - 11.850 

Waarborgsommen 502 610 

Omzetbelasting laatste kwartaal - 25.898 

Totaal 6.621 39.266 

LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Banktegoeden     

ING Bank N.V., Zakelijke Rekening 78.584 100.768 

ING Bank N.V., Zakelijke Spaarrekening 72.655 12.655 

Totaal 151.239 113.423 
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EIGEN VERMOGEN 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Eigen Vermogen 91.899 77.183 

Eigen Vermogen     

Algemene reserve 39.320 39.320 

Bestemmingsreserve voorbereiding 22.554 22.554 

Bestemmingsfonds AFK innovatieproject 4.797 15.309 

Bestemmingsreserve jubileum RMW 25.228 - 

Totaal 91.899 77.183 

Eigen Vermogen - Algemene reserve 

  2021 2020 

  € € 

Stand 1 januari 39.320 24.548 

Resultaatbestemming - 14.772 

 

39.320 39.320 

Stand 31 december 39.320 39.320 

De algemene reserve is gevormd om onverhoopt tegenvallende c.q. laat toegekende projectsubsidies 

te kunnen opvangen en daarvoor ontwikkelde activiteiten toch te kunnen uitvoeren. Het bestuur heeft 

het buffervermogen van de stichting vastgelegd op 10% van de gemiddelde omzet per jaar. De 

algemene reserve vormt per 31 december 2021 ca. 10% van de begrote omzet van 2022 en is 

daarmee op het gewenste niveau.  

Eigen Vermogen - Bestemmingsreserve voorbereiding 

  2021 2020 

  € € 

Stand 1 januari 22.554 22.554 

 

22.554 22.554 

Stand 31 december 22.554 22.554 

Deze reserve is gevormd teneinde voorbereidende projecten op het festival te kunnen ontplooien, 

zoals de previewprogrammering. Als gevolg van de COVID-19-crisis heeft RMW in 2021 in de periode 

voorafgaand aan het festival, die grotendeels samenviel met periodes van lockdown, nauwelijks (en 

enkel op kleine schaal) previewprogramma's kunnen organiseren. Deze activiteiten werden uit 

projectsubsidies gefinancierd, met als gevolg dat de stichting de reserve niet heeft hoeven 

aanwenden. RMW verwacht de reserve in 2022 te zullen aanwenden, o.a. voor de organisatie van een 

extra serie schrijfworkshops en vooronderzoek naar Nigeria voor RMW festival 2023 (wat 

oorspronkelijk in 2020 zou plaatsvinden maar door de COVID-19-crisis is uitgesteld).  
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Eigen Vermogen - Bestemmingsfonds AFK innovatieproject 

  2021 2020 

  € € 

Stand 1 januari 15.309 - 

Resultaatbestemming -10.512 15.309 

 

4.797 15.309 

Stand 31 december 4.797 15.309 

Van het restant van € 15.309,-- van het innovatieproject van RMW dat de stichting dankzij een 

subsidie van het AFK kan uitvoeren, is in 2021 € 10.512 besteed aan diverse innovatieve 

marketingactiviteiten, zoals schriftelijk goedgekeurd door het AFK op 3 november 2020 

(referentienummer 2019.0597.V). Het laatste deel van de subsidie wordt in 2022 besteed.  

Eigen Vermogen - Bestemmingsreserve jubileum RMW 

  2021 2020 

  € € 

Stand 1 januari - - 

Resultaatbestemming 25.228 - 

 

25.228 - 

Stand 31 december 25.228 - 

Deze bestemmingsreserve is nieuw en wordt gevormd om extra activiteiten te kunnen financieren die 

RMW in 2022 wil organiseren in het kader van het 10-jarige jubileum van de stichting.  

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Kortlopende schulden     

Crediteuren 1.583 921 

Vooruit ontvangen bedragen 51.032 50.000 

Nog te betalen kosten 11.870 24.585 

Reserve vakantiegeld 1.349 - 

Omzetbelasting laatste kwartaal 127 - 

Totaal 65.961 75.506 

Toelichting 

De kortlopende schulden per 31 december zijn de accountant, kosten voor het Woorden van West 

festival en nog niet opgeëiste honoraria van het team, optredende schrijvers en andere artiesten. Het 

vooruit ontvangen bedrag betreft de subsidie van het Nederlands Letterenfonds voor 2022. 
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7 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2021 2020 

  € € 

Publieksinkomsten     

Netto recettes 7.818 7.117 

      

Bijdrage partners/sponsors/giften     

Programmapartners 61.517 10.400 

      

Bijdrage AFK kunstenplan     

Bijdrage AFK kunstenplan a) 157.638 137.920 

Overige subsidies AFK - 25.000 

Overige subsidie Gemeente Amsterdam b) 7.040 - 

  164.678 162.920 

Overige subsidies uit publieke middelen     

Nederlands Letterfonds structureel c) 51.032 44.093 

Nederlands Letterfonds incidenteel d) 23.300 27.500 

Taalunie incidenteel e) 4.000 - 

  78.332 71.593 

Bijdragen uit private middelen     

Fonds 21 f) 25.000 20.000 

VSBFonds g) 15.000 15.000 

Lira Fonds h) 10.150 6.850 

  50.150 41.850 

Som der bedrijfsopbrengsten 362.495 293.880 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 362.495 293.880 

Baten 

a) Stichting Read My World ontvangt een structurele subsidie van het Amsterdams Fonds voor de 

Kunst in het kader van het Kunstenplan 2021-2024. Het bedrag was vastgesteld op € 155.000 per 

jaar, volgens de beschikking d.d. 3-8-2020, kenmerk 2020.0198.T.1. Het jaarlijkse bedrag over 2021 

is verhoogd met een nominale bijstelling van 1,7%, volgens de beschikking d.d. 4-1-2021, kenmerk 

2020.0198.B.001. Het aan de stichting toegekende subsidiebedrag is voor de periode 2021-2024 

cumulatief aangepast.  

b) Subsidie ontvangen van Woorden van West – een regeling van Stadsdeel West van de Gemeente 

Amsterdam – ten behoeve van de organisatie van een reeks schrijfworkshops volgens schriftelijke 

toekenning d.d. 20-5-2021, kenmerk SBA-031020.  

c) Stichting Read My World ontvangt een meerjarige subsidie van het Nederlands Letterenfonds voor 

de periode 2021-2022. Het bedrag was vastgesteld op € 50.000 per jaar, volgens de beschikking d.d. 
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17-12-2020 met kenmerk LFM2-2020-5. Na indexering, zoals schriftelijk bevestigd d.d. 14-7-2021, is 

het subsidiebedrag verhoogd met 2,06%, een totaal van € 50.1032 per jaar.  

d) Stichting Read My World ontving in 2021 opnieuw extra middelen van het Nederlands 

Letterenfonds, verstrekt door het ministerie van OCW in het kader van aanvullende ondersteuning 

voor de culturele sector i.v.m. gederfde inkomsten door COVID-19, zoals blijkt uit schriftelijke 

mededeling d.d. 15-4-2021 en 6-8-2021 

e) Projectsubsidie ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van vertaalworkshop volgens 

schriftelijke toekenning d.d. 13-7-2021, kenmerk MK/MN/mk en projectnummer NTU/ 531 110.  

f) Meerjarige subsidie van € 25.000 per jaar ten behoeve van de uitvoering van het festival in 2021 

en 2022 volgens schriftelijke toekenning d.d. 16-8-2021, projectnummer 202111301. 

g) Projectsubsidie ten behoeve van de uitvoering van het festival volgens schriftelijke toekenning d.d. 

12-8-2021, projectnummer 20210665. 

h) Eenmalige bijdrage ten behoeve van de honoraria van de optredende auteurs op het festival, 

volgens schriftelijke toekenning d.d. 8-7-2021, subsidienummer 2021.03.29L. 

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN 

  2021 2020 

  € € 

Personeelskosten (Beheer)     

Zakelijk directeur 31.933 24.000 

Administrateur 542 715 

Overige Personeelskosten 560 - 

  33.035 24.715 

Materiële kosten (Beheer)     

Huisvestingskosten 3.625 3.356 

Kantoorkosten, huishoudelijk, porto en bank 2.563 935 

Accountant 2.600 2.700 

verzekeringen en abonnementen 574 762 

voorbereiden/curatoren spotten/scholing 232 2.845 

Bestuur en vergaderkosten 496 261 

Representatie 364 1.430 

diversen/onvoorzien 816 380 

  11.270 12.669 
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  2021 2020 

  € € 

Personeelskosten (Activiteiten)     

Artistiek directeur 32.416 24.000 

Twee curatoren 4.035 5.000 

Productiemedewerkers 28.977 22.750 

Communicatiemedewerkers 25.669 19.592 

Redactieleden en programmamakers 41.250 25.912 

Presentatoren, schrijvers, vertalers 68.111 55.943 

Technici 5.740 5.700 

Stagemanagers 3.250 2.083 

Overig personeel 3.711 3.243 

Reis en verblijfkosten overig personeel 710 210 

  213.869 164.433 

Materiële kosten (Activiteiten)     

Reiskosten schrijvers/deelnemers 3.648 2.100 

Verblijfkosten/per diem schrijver/deelnemers 7.626 2.669 

Catering en representatie 6.730 4.187 

Zaalgebruik en meubilair 25.391 13.385 

Licht, geluid en techniek 4.059 4.571 

Livestreams/online platforms 3.708 3.991 

Decor en aankleding 11.353 4.929 

overige productiekosten 1.483 664 

Website en vormgeving 6.765 13.201 

drukkosten, verspreiding, advertenties 11.758 6.608 

Eindredactie en verslagen schrijven 1.000 1.250 

Publieksonderzoek - -105 

Overige publiciteit (fotografie, video) 6.084 4.532 

  89.605 61.982 

Totaal 347.779 263.799 
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8 OVERIGE TOELICHTINGEN 

BIJZONDERE POSTEN 

Posten ander boekjaar 

Toelichting verschil tussen begroting en resultaat 2021 

- Publieksinkomsten: ruim € 2.000,-- minder inkomsten uit kaartverkoop vanwege tegenvallende 

inkomsten livestreams.  

- Bijdrage partners/sponsors/giften: in totaal € 46.360,-- hoger uitgevallen dan begroot. Niet 

opgenomen in de begroting waren de volgende partnerbijdragen: 1) de nieuwe opdracht van 

Stadsdeel West van de Gemeente Amsterdam aan RMW om het jaarlijks terug te keren 

literatuurfestival Woorden van West te organiseren, volledig gefinancierd door het stadsdeel met een 

bedrag van € 34.360,--; 2) de stijging van de prijzen voor het gebruik van de zalen in de Tolhuistuin, 

kosten die de Tolhuistuin grotendeels op zich neemt. Het gaat om bijna € 18.000,-- aan 

partnerbijdragen i.p.v. begrote € 10.000,--. Dit is aan de lastenzijde terug te zien in de hoger 

uitgevallen kosten voor zaalgebruik. 3) de bijdrage van het Vertalershuis Amsterdam aan de 

vertaalworkshop met een bedrag van € 4.000,--.  

- Overige subsidies Gemeente Amsterdam: bij het opstellen van de begroting was nog niet bekend 

dat RMW in aanmerking zou komen voor een subsidie via de nieuwe regeling Woorden van West van 

Stadsdeel West van de Gemeente Amsterdam. RMW ontving via deze regeling een subsidie van € 

7040,-- voor de schrijfworkshop ‘Het dagboek als feministisch genre’.  

- Bijdrage subsidies uit publieke middelen: niet begroot was de steun die RMW opnieuw ontving van 

het Nederlands Letterenfonds via de regeling ‘aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde 

instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19’. Het gaat om een bedrag van € 23.300,-- . Ook niet 

begroot was de bijdrage van de Taalunie aan de workshop Creative Translators met een bedrag van € 

4.000,--.  

- Materiële kosten (beheer): begroot was een hoge stijging van de huurkosten voor het kantoor van 

RMW maar die is in de praktijk € 2.000,-- lager uitgevallen.  

- Personeelskosten (activiteiten): RMW gaf ruim € 20.000 meer uit aan het freelanceteam dan 

begroot, met name aan het redactie- en programmateam (> € 11.250,--) en de optredende auteurs 

(> € 9.361,--). De verklaring hiervoor is het nieuwe Woorden van West festival (stond nog niet in de 

begroting 2021).  

- Materiële kosten (activiteiten): verwachting was dat de kosten lager zouden uitvallen vanwege het 

niet plaatsvinden van enkele publieksprogramma’s in aanloop naar het festival. Verklaring voor het 

hoger uitgevallen resultaat: 1) stijging van kamerprijzen van hotels in Amsterdam; 2) prijsstijging 

van de zaalfaciliteiten van de Tolhuistuin (grotendeels gedragen door de Tolhuistuin vanwaar aan de 

batenzijde de partnerbijdragen hoger zijn uitgevallen); 3) het team voor decor en aankleding kreeg 

een ruimer budget, ook met het oog op de komende jaren, omdat RMW het festivalterrein heeft 

uitgebreid met een nieuw festivalhart in de tuin. RMW investeerde daarentegen minder in livestreams 

omdat de Tolhuistuin een livestreamset geïnstalleerd bleek te hebben waarvan RMW tegen gunstig 

tarief gebruik kon maken.  

- Resultaat: het resultaat is positief waar in de begroting was uitgegaan van een negatief resultaat. 

Wat hiervoor de verklaring is:  

1) RMW ontving hogere partnerbijdragen en subsidies voor coproducties, met als gevolg dat de 

bestemmingsreserve voorbereiding niet aangewend hoeft te worden. In plaats van € 

20.000,-- onttrekt RMW in 2021 niets aan de bestemmingsreserve.  

2) lagere kosten voor de livestream tijdens het RMW festival, wat RMW had willen financieren vanuit 

het bestemmingsfonds AFK innovatie. In plaats van € 15.309 onttrekt RMW in 2021 € 10.512 aan het 
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bestemmingsfonds. Het restant van € 4.797 zet RMW in 2022 in voor de continuering van het 

ontwikkelen van podcasts, boekenclubs, en content marketing;  

3) de COVID-19-steun van het Nederlands Letterenfonds die RMW heeft ontvangen.  

Uitzonderlijke posten 

Statutaire bepaling omtrent resultaatbestemming  

Er zijn geen statutaire bepalingen ter zake van de resultaatbestemming vastgesteld, maar de 

stichting laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstelling en het saldo 

moet worden besteed conform de doelstelling. 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021  

Voor de verwerking van het saldo over 2021 wordt verwezen naar de Exploitatierekening over 2021 

in dit verslag. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening 2021 verwerkt.  

Percentage eigen inkomsten  

De eigen inkomsten vormen in 2021 33% van de totale omzet.  

REGELINGEN 

Concessies 

Vrijkaartenbeleid  

Vanwege het beperkte aantal bezoekers dat RMW als gevolg van de COVID-19-maatregelen tijdens 

evenementen mocht ontvangen, is het vrijkaartenbeleid in 2021 zeer streng geweest. Bij 

evenementen waarvoor een toegangsprijs gold, kregen alleen fondsen- en persrelaties een beperkt 

aantal vrijkaarten aangeboden.  

ONDERTEKENING 

Amsterdam, 10 juni 2022 

Naam Handtekening 

  

 E.N.H. Nahumury-Comvalius, 

Voorzitter 

 N. Azough, Secretaris 
 G.J.A. Snel, Algemeen 

bestuurslid 
 S.A. Koek, Penningmeester 
 C.J. Scholten, Algemeen 

bestuurslid 
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9 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 

ACCOUNTANT 

  
Stichting Read My World 
Tolhuisweg 1SV.02.01 
1031 CL  Amsterdam 
 

Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Read My World te Amsterdam gecontroleerd. 

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

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Read My World op 31 december 2021 en van het 

resultaat over 2021 in overeenstemming met Nederlands Recht. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 
2. de winst-en-verliesrekening over 2021; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Read My World zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die 

bestaat uit: 

 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 Nederlands Recht 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 de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening. 
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de overige 

gegevens in overeenstemming met Nederlands Recht. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het management voor de jaarrekening 

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

overeenstemming met Nederlands Recht. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 

moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 

bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 

oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 

kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 

beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 

de interne beheersing van de entiteit. 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat 

er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
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Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 

gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Purmerend, 10 juni 2022 

 

Hilgers Accountants B.V. 

namens deze, 

 
 

S. de Boer RA
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Format Amsterdams Fonds voor de kunst Bijlage bij jaarrekening 2021 d.d. 10 juni 2022

Producerende activiteiten 

aantal activiteiten 

begroot 2021

aantal activiteiten 

behaald 2021

Producties

eigen producties 18 26

coproducties 16 14

internationale (co)producties 2 2

totaal nieuwe producties 36 42

aantal activiteiten 

begroot 2021

aantal bezoekers 

begroot 2021

aantal activiteiten 

behaald 2021

aantal bezoekers 

behaald 2021

Uitvoeringen van producties

uitvoeringen in Amsterdam 32 4500 37 1359

uitvoeringen in rest van Nederland 0 0 0 0

uitvoeringen in het buitenland 2 300 2 40

buurtgerichte activiteiten 2 50 3 80 maqam podium mozaiek en metropolis

totaal uitvoeringen 36 4850 39 1399

totaal Amsterdam 34 4550 40 1439

Digitale activiteiten 10 2400 17 3060

Talentontwikkeling

aantal workshops 

begroot 2021

aantal deelnemers 

begroot 2021

aantal workshops 

behaald 2021

aantal deelnemers 

behaald 2021

Talentontwikkeling (< 6 maanden) 8 64 20 375

Cultuureducatie

aantal lessen 

begroot 2021

aantal scholieren 

begroot 2021

aantal lessen 

behaald 2021

aantal scholieren 

behaald 2021

Activiteiten binnen Amsterdam

VO (schoolgebonden) 14 310 9 225

12-18 jaar (niet-schoolgebonden) 3 40 2 26

totaal Amsterdam 17 350 11 251

Activiteiten buiten Amsterdam

VO (schoolgebonden) 2 40 0 0 twee lessen in almere

totaal buiten Amsterdam 2 40 0 0

Spreiding van activiteiten

aantal begroot 2021
% totaal begroot 

2021
aantal behaald 2021

% totaal behaald 

2021

Activiteiten

in Amsterdam 59 94% 71 97%

in de rest van Nederland 2 3% 0 0%

in het buitenland 2 3% 2 3%

totaal 63 100% 73 100%

aantal begroot 2021
% totaal begroot 

2021
aantal behaald 2021

% totaal behaald 

2021

Bezoeken

in Amsterdam 4964 94% 2065 98%

in de rest van Nederland 40 1% 0 0%

in het buitenland 300 6% 40 2%

totaal 5304 100% 2105 100%

% activiteiten 

begroot 2021 

(inclusief lessen)

% bezoeken IN 

stadsdeel begroot 

2021

% activiteiten 

behaald 2021 

(inclusief lessen)

% bezoeken IN 

stadsdeel behaald 

2021

Spreiding in de stad

Centrum 15% 4% 8% 7%

Oost 0% 0% 0% 0%

Nieuw-West 2% 1% 7% 6%

Noord 50% 75% 54% 66%

West 20% 10% 24% 15%

Zuid 1% 0% 0% 0%

Zuidoost 12% 10% 7% 6%

Format Nederlands Letterenfonds

Aanbod

aantal activiteiten 

begroot 2021

aantal activiteiten 

behaald 2021

Aantal meerdaagse manifestaties 1 (25-30 progr) 1 (30-35 progr)

Aantal dagen meerdaagse festivals 3 dagen 3 dagen

Eigen producties (op podia derden in NL) 5 3

Co-producties (op podia derden in NL) 12 6

Overige activiteiten 6 4

Aantal manifestaties buiten Nederland 2 2

Schoolgebonden activiteiten 16 9

Niet-schoolgebonden activiteiten 13 22

Bereik

aantal bezoekers 

begroot 2021

aantal bezoekers 

behaald 2021

Totaal bezoekers meerdaagse manifestaties 910 1427

Waarvan niet-betalende bezoekers 60 312

Waarvan betalende bezoekers 850 1115

Totaal bezoekers (co)producties podia derden 1410 1587

Waarvan niet-betalende bezoekers 1260 1587

Waarvan betalende bezoekers 60 nvt

Waarvan verkoop via partner 90 nvt

Totaal bezoekers overige activiteiten 1600 1074

Waarvan niet-betalende bezoekers 1600 1074

Waarvan betalende bezoekers 0 nvt

Bezoekers manifestaties buiten NL: 120 40

Deelnemers schoolgebonden activiteiten: 350 225

Deelnemers niet-schoolgebonden activiteiten: 222 401

Bezoeken website totaal 95000 287787

Unieke bezoekers website 60000 75920

Volgers social media 8500 9556
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