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1.  BESTUURSVERSLAG



Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

1.1  Bestuursverslag

Samenvatting

Inleiding

Het jaar 2021 heeft sterk in het teken gestaan van de ontwerpen voor de geplande nieuwbouw en het

ontwikkelen van een keuze voor de positie die wij als filmhuis in de toekomst binnen de Royal willen invullen. 

Het jaar 2021 is voor Filmhuis De Spiegel een apart jaar geweest jaar, waarin we een aantal van onze

geplande activiteiten niet hebben kunnen oppakken. Met name het oppakken van onze marketing plannen

in het kader van de transitie naar een volwaardig filmhuis is niet gerealiseerd. Voornaamste oorzaak hiervan

lag in de vertraging van de start van de bouwactiviteiten en de beperkingen door de opgelegde Corona

maatregelen.

Ook 2021 is weer een speciaal jaar geweest. Onder invloed van alle Corona maatregelen zijn wij tot half juni

noodzakelijk volledig gesloten geweest. Deze periode is wel gebruikt om onze educatie programma nieuw

leven in te blazen. De heropening half juni is meteen succesvol geweest, veel reguliere bezoekers hebben hun

weg terug weer gevonden naar het Filmhuis en het educatie programma heeft ook veel bezoekers getrokken.

Ook zien we steeds meer nieuwe gezichten bij de filmhuis bezoekers.

Gaandeweg najaar 2021 zijn de maatregelen weer verder aangescherpt, eerst met een lockdown op de

avondvoorstellingen en op dit moment een algehele lockdown waardoor Filmhuis de Spiegel wederom

gedwongen gesloten blijft.

In personele zin hebben er nogal wat veranderingen plaatsgevonden in 2021. Per 1 november vertrekt de

interim directeur Ton Ancion, die per die datum wordt opgevolgd door Johan de Niet. Binnen het bestuur is

afscheid genomen van René Seijben, Jack Gorgels en Jeroen Daemen. Nieuw in het bestuur is Stefan Hazen

en op dit moment is er nog een vacature binnen het bestuur. Het aantal vrijwilligers is licht gegroeid tot

september 2021, waarna we een lichte daling zien waar enkele vrijwilligers aangeven zich niet te kunnen

vinden in de corona maatregelen die momenteel verplicht zijn. Het aantal coördinatoren is uitgebreid naar 4

met een coördinator educatie.

De samenwerking met de andere partijen binnen de Royal is in 2021 beperkt gebleven. De Corona

beperkingen hebben grotere gezamenlijke activiteiten onmogelijk gemaakt. In de laatste maanden zien we

dit weer veranderen, voorbeelden zijn b.v. Poetry Slam, DMFF en de Barbaradag.

Met dank aan de gemeente, onze vrijwilligers en onze trouwe bezoekers die ook in dit moeilijke jaar zijn

blijven komen, bieden wij hier het jaarverslag aan, inclusief de financiële verantwoording over 2021.

Naast al deze interne ontwikkelingen is er in het laatste kwartaal van 2021 een nieuwe architect geselecteerd

voor het ontwerp van de Filmhub. De verwachting is dat de uitwerking van het winnende schetsontwerp nog

enkele maanden in beslag zal nemen en daarna het proces zal starten om een aannemer te selecteren en tot

realisatie over te gaan. 

De opleiding en ontwikkelplannen voor de vrijwilligers zijn in 2021 beperkt gebleven tot de oprichting van

een aparte educatie groep en de opleiding hiervan. Gestart door introductiedag door een medewerker van

Filmhub zuid en daarna overgenomen door onze operationeel medewerker en coördinator PR.
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

1.1  Bestuursverslag

Huisvesting

Ook in 2021 huurt FDS van Stichting Royal en is zij een van de hoofdgebruikers van de Royal. Aangezien FDS

het gebouw het meest intensief gebruikt loopt het regelmatig aan tegen de beperkingen van het gebruik en

de rol als onderhuurder. Richting 2022 zijn de gesprekken gestart om de taak als hoofdgebruiker over te

nemen van Stichting Royal.

Vanuit de gemeente is de keuze gemaakt om opnieuw te starten met een onderhandse aanbesteding door

drie architecten, twee vanuit de eerste aanbesteding en een nieuwe partij. Nieuw is nu ook dat deze

aanbesteding gaat over het totale project, dus zowel de nieuwbouw alsook de restauratie van de Royal in

een project. Dit in tegenstelling tot vorige aanbesteding waar dit verdeeld was over twee afzonderlijke

projecten. Hiermee is ook duidelijk gestuurd op het inzetten van de bestaande Royal om ook hier delen van

het Programma van Eisen in te vullen. In de maand oktober werden deze ontwerpen ingediend en in

november is het beoordelingstraject voor deze ontwerpen afgerond. De gewijzigde aanpak heeft tot gevolg

dat de planning niet gehaald gaat worden en de verwachting is dat een definitief ontwerp inclusief

stichtingskosten en exploitatiebegroting pas na de gemeenteraadsverkiezingen in procedure kunnen worden

gebracht.

De eis vanuit IBA om voor 1 juli 2022 in elk geval te starten met de bouw zal wel gehonoreerd moeten

worden. In de praktijk zal dat betekenen dat voor die tijd gestart gaat worden met de sloop van Maxim en

Rivoli.

In 2021 is uiteindelijk in samenspraak met gemeente Heerlen duidelijk voor de rol als beheerder van het

toekomstig gerenoveerde en uitgebreide Royal gebouw. Dit betekent dat er impliciet ook gekozen is de

organisatie te gaan voorbereiden op die rol, hiervoor is een businessplan in ontwikkeling dat medio 2022 zal

worden vastgesteld.

Het traject om te komen tot nieuwbouw heeft zo zijn eigen dynamiek. Een design & build aanbesteding is

helaas mislukt. Gemeente heeft er nu voor gekozen om een architectenselectie te doen en lijkt daarmee een

meer traditionele wijze van projectaanpak te kiezen. In het laatste kwartaal van 2022 is Mecanno architecten

geselecteerd. En internationaal vermaard architectenbureau heeft getekend voor een hoogwaardig ontwerp.

In 2021 is er veel tijd besteed aan het beoordelen van verschillende ontwerptekeningen in de eerste

aanbesteding. Een aanbesteding waarbij vanuit de gemeente is gekozen voor een “design en built” uitvraag,

gebaseerd op het programma van eisen zoals dat gezamenlijk met Gemeente, vertegenwoordiging vanuit

IBA, vertegenwoordiging vanuit de gebruikers en begeleid door OPPS is opgesteld. Een intensief traject met

uiteindelijk twee bruikbare ontwerpen, die echter in verband met de aanbestedingsregels zijn gesneuveld,

omdat het beschikbare budget zeer ruim werd overschreden.
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

1.1  Bestuursverslag

Programmering

In 2021 heeft FDS 246 voorstellingen verzorgd binnen de Royal .Het aantal bezoekers in 2021 bedroeg 5256.

Zowel het aantal voorstellingen alsook het aantal bezoekers is lager dan vorig jaar. Hierbij moet wel in acht

worden genomen dat wij in 2021 tot half juni volledig gesloten zijn geweest en ook daarna hebben de corona

maatregelen nog impact gehad op onze bezoekers aantallen. 

Het aantal voorstellingen in 2021 is wel per week uitgebreid. Door grote inzet van de vrijwilligers en een

uitbreiding van de uren van onze programmeur in 2020 is dit mogelijk geworden. In de loop van 2022 gaan

we proberen een verdere uitbreiding te realiseren, maar om dit adequaat te kunnen doen, zal eerst het

aantal vrijwilligers verder moeten worden uitgebreid. 

Publieksbereik en resultaten
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

1.1  Bestuursverslag

Deze heeft ook in 2021 sterk onder druk gestaan. Daar waar binnen de Royal alles stil lag tot half juni, gold

dat ook voor onze externe partners. Ondanks dat hebben we wel energie gestoken in het onderhouden van

relaties, om in de toekomst zo snel mogelijk weer extra activiteiten op te kunnen starten.

Externe programmering

Binnen de programmering gaan we steeds meer sterk op zoek naar een gezond evenwicht tussen de meer

toegankelijke auteursfilms voor een groter publiek en de meer bijzondere films voor een mogelijk kleiner

publiek. Belangrijkste criteria blijven inhoud, thema en artistieke kwaliteit. Daarnaast werden klassiekers,

documentaires, korte films en animaties vertoond. Het streven is er vooral op gericht, om onderscheidend te

zijn in kwaliteit en beleving. Het is niet alleen de film, maar de totale ervaring tijdens een avond of middag

uit. 
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

1.1  Bestuursverslag
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

1.1  Bestuursverslag

Voor volwassenen verzorgden we in november de filmcursus ‘De terugkeer van de Western’ die vorig jaar

geen doorgang kon vinden.

In samenwerking met de opleiding MAMDT van Hogeschool Zuyd heeft FDS een groep vierdejaars studenten

begeleid in een studieopdracht waar FDS een fictieve opdrachtgever was voor de studenten.  

Voor het voortgezet onderwijs zijn er dit jaar intensieve contacten opgebouwd met Grotius College. Dit heeft

in 2021 onder meer geleid tot een docentenavond in november waar docenten op af zijn gekomen van

diverse scholen, waaronder Bernadinus College, Sintermeerten, Broekland college en Sint Janscollege.

Daarnaast is er ook educatief programma geweest met Movies That Matter. 

In 2020 is er gestart met een educatief programma, onder anderen in samenwerking met Filmhub Zuid en Pit

Cultuurwijzer, voornamelijk gericht op basisonderwijs. In 2021 is dit verder ontwikkeld. Binnen de organisatie

is er een aparte werkgroep Educatie opgericht, bestaande uit 12 vrijwilligers, aangestuurd door de

coördinator en de professionele organisatie. Dit team verzorgt het educatieprogramma inhoudelijk en in de

uitvoering met scholen in het Royal Theater. Naast een succesvolle kick-off van het educatieprogramma in

juni is FDS opgenomen in de cultuurgids van VAZOM. Voor schooljaar 2021-2022 hebben zich via VAZOM

ongeveer 75 klassen basisonderwijs gemeld, met in totaal 2500 leerlingen. Voor basisonderwijs heeft er ook

nog een samenwerking met Cinekid plaatsgevonden. 

Educatie

Ook in 2021 is deelgenomen als partner aan diverse festivals, waaronder Euregion Film Festival, Dutch

Mountain Film Festival, Festival Voerendaal en Cultura Nova. Deze medewerking bestond uit inzet binnen de

programmering door onze programmeur, financiële ondersteuning en ook het inzetten van onze vrijwilligers

binnen deze festivals.

Festivals

• De samenwerking met Theater Landgraaf is overeind gebleven en wij verwachten op korte termijn ook daar

weer films te kunnen vertonen.

• Netwerk Palliatieve Zorg heeft ervoor gekozen in januari 2022 weer van start te gaan, programma hiervoor

staat al vast.

Marketing en Communicatie

Wel hebben we een aantal stappen gezet binnen de PR groep van FDS. Per 1 oktober is er een nieuwe

coördinator PR gestart, die tevens de socials van FDS zal bijhouden. De uitdaging zal zijn om met deze nieuwe

coördinator, ook de professionalisering binnen de groep PR gestalte te geven. 

De intentie was om in 2021 te starten met de uitrol van de in 2020 opgestelde marketing strategie.

Uitgangspunt was om de start van de sloop te gebruiken als startpunt van deze uitrol. Ingezet zou worden op

een marketingplan gebaseerd op “de Route Royal”, het meenemen van onze bezoekers, onze vrijwilligers en

de omgeving in de ontwikkeling van de nieuwbouw, resulterend in een knallende opening. Vertraging in de

bouwplannen hebben dit trajekt voor even op “hold” gezet, maar zal in 2022 zeker worden opgepakt.
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

1.1  Bestuursverslag

Aangezien FDS heeft aangegeven de beheerdersrol binnen de huidige Royal te willen invullen en de intentie

uit te spreken ook de verantwoordelijkheid over de exploitatie na oplevering nieuwbouw op zich te willen

nemen, zal de komende periode gekeken moeten worden naar personele uitbreiding van de FDS organisatie.

Organisatie

Samenwerking

Het bestuur heeft ook in 2021 diverse wisselingen ondergaan en bestond ultimo 2021 uit de volgende leden:

Bestuur

Binnen de organisatie hebben grote veranderingen plaatsgevonden. Na uitbreiding van de

programmeursfunctie in 2020, is 2021 vooral gericht geweest op het vorm geven aan het educatie

programma en vanuit de professionele organisatie ondersteunen van de vrijwilligers bij alle corona

maatregelen die ook op onze vrijwilligers een grote impact hebben gehad.

In 2021 hebben we de eerste vruchten geplukt van de uitbesteding van de financiële administratie, maar

ondanks dat is de werkdruk voor de operationeel manager hoog.

In het voorjaar van 2021 heeft de interim directeur aangegeven met zijn werkzaamheden te willen stoppen

en per 1 november is hij opgevolgd door Johan de Niet. In de praktijk betekent dit dat de bezetting teruggaat

van 1,8 FTE naar 1,6 FTE.

Samenwerking met de andere partijen binnen de Royal heeft vooral plaatsgevonden binnen alle

bouwvergaderingen. Alle partijen waren vertegenwoordigd binnen de gebruikersgroep, waar FDS de

voorzitters rol vervulde. Samenwerking op inhoudelijke thema’s is erg beperkt geweest, evenementen waren

verboden en daarmee werd ook de rol van de redactieraad met betrekking tot planning marginaal.

Bestuur komt maandelijks bij elkaar binnen de bestuursvergadering. Binnen dit overleg legt de directeur

verantwoording af en overlegt over financieel, strategisch, tactisch en operationeel beleid. Op 14 december

2021 is besloten over te stappen naar een Raad van Toezicht model in de loop van 2022 zullen hier de nodige

stappen voor worden genomen.

-  Kelly Regterschot (interim voorzitter)

-  Rob Seelen (penningmeester)

-  Karin Hermans (secretaris)

-  Stefan Hazen (lid)

-  Vacature (lid)

Op dit moment hebben wij 4 werkgroepen (marketing, foyer/kassa, educatie en projectie) aangestuurd door

vier coördinatoren onder begeleiding van de operationeel manager. IN 2021 zijn we ondanks de corona

beperkingen in staat geweest een aantal nieuwe vrijwilligers aan te trekken, maar jammer genoeg zijn er ook

vijf vrijwilligers geweest die gestopt zijn, omdat zij zich niet konden verenigen met de corona richtlijnen die

wij moeten volgen. 

Coördinatoren en vrijwilligers
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

1.1  Bestuursverslag

Toekomstparagraaf in licht Corona crisis

Heerlen, 25 mei 2022

J.H. de Niet

Financieel staan we er gezond voor, waarbij wel de kanttekening gemaakt moet worden dat de transitie

vergoeding bedoeld voor 2021 met name door de coronacrisis niet volledig is benut. Het resterende bedrag

van 2021 zal in de bestemmingsreserve transitie blijven en worden ingezet voor de transitie in 2022.

Alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar maken de aanpak van een nieuw businessplan en een

heroriëntatie op de huidige organisatie noodzakelijk. Naast het vasthouden van de grote inzet en motivatie

van onze vrijwilligers is ook de uitbreiding van de professionele organisatie nodig om de volgende stappen te

maken in de groei van het filmhuis hiervoor zal medio 2022 een businessplan worden opgesteld.

2021 heeft aangetoond dat steeds meer mensen de weg vinden naar de Royal en een film van Stichting

Filmhuis de Spiegel komen kijken. Wij hebben daarom vertrouwen in de toekomst en de verdere uitbreiding

van de exploitatie.

Ondanks de coronacrisis heeft FDS toch 5000 bezoekers ontvangen met een half jaar sluiting kunnen we

stellen dat de oorspronkelijke doelstelling van 10.000 bezoekers is gehaald. 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten en NOW is heeft FDS niet volledig kunnen benutten. Dit heeft

hoofdzakelijk te maken met het referentiejaar 2019, dit was net het jaar van verhuizing en opstart in de Royal 

waardoor er op dat moment weinig omzet was.

Namens het Bestuur van Filmhuis De Spiegel,

Terugkijkend op 2021 is het een speciaal jaar geweest. Een jaar dat werd beheerst door Corona met al zijn

beperkingen, maar ook een jaar waarin Filmhuis de Spiegel ondanks deze beperkingen zijn bestaansrecht

meer als aangetoond heeft. De eerste zes maanden gesloten, maar daarna de draad weer opgepakt met

onder andere een erg succesvolle maand september en de start van een educatie programma dat veel

belooft voor de toekomst.

Conclusie en financiën 

Wel is in 2021 steeds meer duidelijk geworden dat de Stichting Royal moeite heeft met het adequaat invullen

van de beheerdersrol. Door hun beperkte aanwezigheid heeft dat steeds meer druk gelegd op de FDS

organisatie. De Stichting Royal heeft dan ook aangegeven deze rol graag te willen beëindigen en FDS zal met

de gemeente verder in gesprek gaan om te bekijken onder welke voorwaarden FDS deze rol op zich kan

nemen. Dit kan ook een mooie opmaat zijn naar in de toekomst het volledig aansturen van het Royal

complex. Zoals eerder aangegeven zal vooral personele uitbreiding hiervoor noodzakelijk zijn.
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2.  JAARREKENING



Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Inventaris 4.684 5.733

4.684 5.733

Vlottende activa

Vorderingen [2]

Handelsdebiteuren 363 -

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 6.914 7.123

Overlopende activa 10.486 10.180

17.763 17.303

Liquide middelen [3] 181.583 140.109

Totaal activazijde 204.030 163.145

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves 10.000 10.000

Overige reserves 46.159 36.991

56.159          46.991          

Kortlopende schulden [4]

Handelscrediteuren 4.739 7.346

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 137 180

Overlopende passiva 142.995 108.628

147.871 116.154

Totaal passivazijde 204.030 163.145

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

2.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroting

 2021

2020

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen [5] 41.813 55.375 55.357

Subsidiebaten [6] 121.620 190.000 155.000

Baten 163.433 245.375 210.357

Inkoopwaarde geleverde producten [7] 25.004 36.000 33.343

Lasten met betrekking tot 

transitievergoeding
[8]

21.620 86.000 -

Activiteitenlasten 46.624 122.000 33.343

Saldo 116.809 123.375 177.014

Overige opbrengsten [9] 25.213 2.500 4.996

Bruto exploitatieresultaat 142.022 125.875 182.010

Personeelskosten [10] 95.204 72.000 110.120

Afschrijvingen [11] 2.049 500 1.766

Overige bedrijfskosten 35.074 47.375 43.516

Beheerslasten 132.327 119.875 155.402

Exploitatieresultaat 9.695 6.000 26.608

Rentelasten en soortgelijke kosten [12] -527 - -565

Som der financiële baten en lasten -527 - -565

Resultaat 9.168 6.000 26.043

Resultaat 9.168 6.000 26.043

Bestemming resultaat:

Bestemmingsreserve transitie - - 10.000

Overige reserve 9.168 - 16.043

9.168 - 26.043

 - 14 -



Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

De activiteiten van Stichting Filmhuis de Spiegel, statutair gevestigd te Heerlen, bestaan voornamelijk uit het

vertonen van films met hoge artistieke / culturele waarde.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Stationsplein 5 te Heerlen.

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

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

boekwaarde van de vordering.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat 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.

Stichting Filmhuis de Spiegel, statutair gevestigd te Heerlen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 41072156.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-zonder

winststreven' (RJK C1).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

 - 15 -



Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als 

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek

van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van

giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

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

hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

winst- en verliesrekening.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik

afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het

actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

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

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin

zij zijn gerealiseerd.
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris

€

Aanschafwaarde 58.375

Cumulatieve afschrijvingen -52.642

Boekwaarde per 1 januari 5.733

Investeringen 1.000

Afschrijvingen -2.049

Mutaties 2021 -1.049

Aanschafwaarde 59.375

Cumulatieve afschrijvingen -54.691

Boekwaarde per 31 december 4.684

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vorderingen  [2]

Handelsdebiteuren

Debiteuren 363 -

Afschrijvingspercentages:

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

2.4  Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 6.824 7.089

Premies pensioen 90 34

6.914 7.123

Overlopende activa

Nog te ontvangen afrekening reguliere subsidie 10.000 10.000

Overige overlopende activa 486 180

10.486 10.180

Liquide middelen  [3]

Rekening courant bank 179.704 138.486

Kas 1.204 624

Kruisposten 675 999

181.583 140.109
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves

2021 2020

€ €

Bestemmingsreserve transitie

Stand per 1 januari 10.000 -

Bestemming resultaat boekjaar - 10.000

Stand per 31 december 10.000 10.000

Overige reserves

Stand per 1 januari 36.991 20.948

Bestemming resultaat boekjaar 9.168 16.043

Stand per 31 december 46.159 36.991

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

KORTLOPENDE SCHULDEN  [4]

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 4.739 7.346

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 137 180

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

In het resultaat over 2021 is een bedrag opgenomen van € 18.380 welke betrekking heeft op ontvangen

subsidie inzake het transitietraject. Dit deel van het resultaat mag alleen worden besteed aan kosten die

samenhangen met dit transitietraject en zijn derhalve opgenomen in een separate bestemmingsreserve.
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

2.4  Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende passiva

Vooruitontvangen overige bedragen 51.582 -

Vooruitontvangen transitievergoeding 49.380 71.000

Vooruitontvangen reguliere subsidie 27.000 27.000

Overige overlopende passiva 9.765 5.351

Accountantskosten 4.750 4.750

Vakantiegeld 518 527

142.995 108.628

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten met Royal. De verplichting heeft een looptijd van 1 jaar en zal

jaarlijks met 1 jaar worden verlengd. 
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen  [5]

Entreegelden 26.937 31.000 39.063

Omzet foyer 5.920 13.500 8.280

Projecten 4.513 3.625 3.502

Abonnementsgelden 4.443 5.000 4.368

Films op locatie - 2.250 144

41.813 55.375 55.357

Subsidiebaten  [6]

Reguliere subsidie                                   100.000 100.000 100.000

Transitievergoeding 1 21.620 90.000 45.000

Transitievergoeding 2 - - 10.000

121.620 190.000 155.000

Inkoopwaarde geleverde producten  [7]

Inkopen films 18.763 28.000 23.169

Inkopen foyer 4.246 6.750 4.176

Inkopen overige activiteiten 1.995 1.250 5.998

25.004 36.000 33.343

Conform de subsidiebeschikking is € 90.000 als voorschot uitgekeerd in 2021. In 2022 zal bij eindafrekening

nog eens € 10.000 worden ontvangen. Deze reguliere subsidie ad € 100.000 heeft een structureel karakter. 

De transitievergoeding in 2020 ad € 55.000 is een subsidie met een incidenteel karakter. Aanvullend is een

transitievergoeding ontvangen ad € 71.000 (90%). Dit bedrag heeft betrekking op de periode 2021-2022. Een

deel ad € 21.620 is verantwoord als resultaat in 2021. Het restant van deze subsidie is opgenomen onder de

overlopende passiva. 

Aan de subsidievoorwaarden is voldaan.
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Lasten met betrekking tot transitievergoeding  [8]

Marketing 9.081 16.000 -

Vrijwilligers 8.997 11.000 -

Transitie bestuur RvT                                 2.686 1.000 -

Inhuur derden transitie                               856 - -

Programma - 8.000 -

Financiële administratie - 5.000 -

Restant transitie 2022 - 45.000 -

21.620 86.000 -

Overige opbrengsten  [9]

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.952 - 996

Tegemoetkoming Vaste Lasten 22.261 2.500 4.000

25.213 2.500 4.996

Personeelskosten  [10]

Lonen en salarissen 10.360 - 8.246

Sociale lasten 1.728 - 1.374

Pensioenlasten 689 - 560

Overige personeelskosten 82.427 72.000 99.940

95.204 72.000 110.120

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 10.369 - 7.985

Dotatie reserve vakantietoeslag -9 - 261

10.360 - 8.246

Overige personeelskosten

Inhuur management 52.636 - 51.098

Inhuur personeel 17.724 - 40.023

Kosten vrijwilligers 8.527 12.000 8.091

Overige personeelskosten 3.540 60.000 728

82.427 72.000 99.940

De lasten in 2020 die samenhangen met de transitievergoeding zijn niet separaat verantwoord in de

jaarrekening.
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Afschrijvingen  [11]

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.049 500 1.766

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 2.049 500 1.766

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 12.000 12.000 12.000

Overige huisvestingskosten - 1.000 1.000

12.000 13.000 13.000

Verkoopkosten

Kosten ticketsysteem 4.003 - 2.708

Reclame- en advertentiekosten 3.496 - 7.566

Representatiekosten en relatiegeschenken 1.425 875 3.027

Overige verkoopkosten 61 12.000 313

8.985 12.875 13.614

Kantoorkosten

Kosten automatisering 2.329 - 3.845

Kantoorbenodigdheden 470 - 530

Contributies en abonnementen 397 - 918

Portokosten 224 - 794

Drukwerk - - 801

Overige kantoorkosten - 8.000 355

3.420 8.000 7.243

Algemene kosten

Accountantskosten 5.035 5.000 4.884

Administratiekosten 4.514 - 3.464

Zakelijke verzekeringen 940 - 454

Advieskosten - - 500

Overige algemene kosten 180 8.500 357

10.669 13.500 9.659
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Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [12]

Rente- en bankkosten 527 - 565

Heerlen, 25 mei 2022

Stichting Filmhuis de Spiegel

R. Regterschot  (voorzitter) R.J.M. Seelen (penningmeester)

M.C.N. Hermans (secretaris) S.H.J. Hazen

J.H. de Niet

 - 25 -



3.  OVERIGE GEGEVENS



Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen

3.  Overige gegevens

3.1  Verklaring
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

 

Aan: het bestuur van Stichting Filmhuis de Spiegel  

 

Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Filmhuis de Spiegel te Heerlen gecontroleerd.  

 

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

de samenstelling van het vermogen van Stichting Filmhuis de Spiegel per 31 december 2021 en van het 

resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 "Kleine organisaties-

zonder-winststreven".  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten 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 Filmhuis de Spiegel 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 jaarverslag opgenomen andere informatie  

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.  

 

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 de in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 "Kleine 

organisaties-zonder-winststreven".  

 

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 in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 

"Kleine organisaties-zonder-winststreven". 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 de in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 "Kleine 

organisaties-zonder-winststreven". 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

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

stemming met de in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven". 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 werkzaam-

heden 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. 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 met 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.  

 

Wij bevestigen aan de met governance belaste personen dat wij de relevante ethische voorschriften over 

onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de met governance belaste personen over 

alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de 

daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.  

 

’s-Hertogenbosch, 25 mei 2022 

Q-Concepts Accountancy B.V.  

 

Ondertekenaar1 

 

 

 

drs. E.E.T.M. Kalnenek RA  
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