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verantwoording
Het financiële jaarverslag is samengesteld door Ocean Finance
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Een ketenbroedplaats in de mode;
Broedplaatsen Rotterdam B.V. in 2018 en 2019
bestuursverslag
Voor u ligt het eerste jaarverslag van Broedplaatsen Rotterdam B.V. Het betreft een verslag
voor een verlengd boekjaar, te weten 2018 (het jaar van oprichting) en 2019. Broedplaatsen
Rotterdam is een dochtervennootschap van Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam
(SKAR), opgericht voor de aankoop en ontwikkeling van creatieve werkplekken in Rotterdam.
De aanleiding voor haar oprichting was De Wasserij, de eerste broedplaats die zich
uitsluitend op de modeketen richt en een thuisbasis zal bieden voor kunstenaars,
ontwerpers en makers in de mode, bijgestaan door onderwijs en markt.
De Wasserij is gevestigd in de voormalige wasserij van het Bergwegziekenhuis Rotterdam
(Agathastraat 54), een gebouw dat door Broedplaatsen Rotterdam is aangekocht van de
gemeente Rotterdam. Dit gebouw is in samenwerking met SKAR, Stipo, Stad2 en Van
Schagen Architecten ingericht. De financiering hiervoor is begeleid door Alexander
Ramselaar (Backing Grounds). Financiers zijn: Triodos Bank (voor 65%), Stichting Droom en
Daad (voor 25%) en SKAR (voor 10%). De Wasserij is op 15 november 2019 geopend door
Wethouder Kasmi. Het eerste jaar van exploitatie zal 2020 zijn.
De Wasserij biedt ruimte aan ten minste 50 ondernemers in de modeketen, die tezamen een
gemeenschap vormen. Deze gemeenschap wordt samengesteld met zorg voor een balans in
vertegenwoordigde disciplines en voor een gedeelde attitude ten aanzien van de modeketen
('fashion, no waste' is het onderliggende motto). Over de samenstelling van de
gemeenschap adviseert Esther Muñoz-Grootveld, programmamanager De Wasserij namens
Broedplaatsen Rotterdam. Zij is tevens degene die als kwartiermaker de opening en het
openingsfestival heeft verzorgd en de programmering van collectieve ruimten regelt.
Op het moment van het opstellen van dit jaarverslag verkeert Nederland in een crisissituatie
door de Covid19-pandemie. Dit zal ook gevolgen hebben voor de creatieve productie in
Nederland, voor kunstenaars en creatieven. Waar het betreft de exploitatie van De Wasserij
is van belang dat sommigen mogelijk hun besluit zich er te vestigen zullen uitstellen en
anderen wellicht niet meer de middelen hebben om de huur te voldoen. Voor de
continuïteit op lange termijn zal dit naar verwachting vooralsnog relatief weinig gevolgen
hebben. Wel wordt ermee rekening gehouden dat de exploitatie van het eerste volledige
jaar van De Wasserij hiervan last zal ondervinden.
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Namens het bestuur van Broedplaatsen Rotterdam B.V.
Rotterdam, 27 maart 2020
Het bestuur van Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam

K. Boele
W.R.L. Koolhof
M. Kuijl
L. Klinkenberg
P. Maas
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De BV/governance
Doel van de Besloten Vennootschap:
De Vennootschap heeft ten doel:
a. het in eigendom of beperkt recht verwerven, ontwikkelen en exploiteren
van tot creatieve ruimten bestemde onroerende zaken in Rotterdam en
omstreken;
b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren
van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van
het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten
aan andere vennootschappen en ondernemingen;
c. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het
algemeen het aangaan van financiële transacties en het aangaan van
daarmee samenhangende overeenkomsten;
d. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor
verplichtingen van Groepsmaatschappijen en derden;
e. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen,
registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
f. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen,
know how en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten;
en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
De Vennootschap past de Governance Code Cultuur toe of de van tijd tot tijd geldende
overeenkomstige code.
Inschrijving Kamer van Koophandel
De Vennootschap is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Rotterdam
onder nummer 859365633.
Bestuur
Het bestuur van de Vennootschap wordt gevormd door Stichting Kunstaccommodatie
Rotterdam (SKAR).
De bestuursleden van SKAR zijn:
K K. Boele
Voorzitter (2e termijn, tot 19-06-2023)
W.R.L. Koolhof
Penningmeester/secretaris (2e termijn, tot 19-06-2023)
M. Kuijl
Algemeen bestuurslid (2e termijn, tot 01-07-2021)
L. Klinkenberg
Algemeen bestuurslid (1e termijn, tot 01-09-2022)
P. Maas
Algemeen bestuurslid (1e termijn, tot 01-05-2023)
Bestuursleden van SKAR zijn aangesteld voor een termijn van vier jaar. Een bestuurslid kan
éénmaal herbenoemd worden. Het bestuur is onbezoldigd en vergadert tenminste viermaal
per jaar. Op twee vergaderingen komen in ieder geval de goedkeuring van het jaarplan en de
begroting aan de orde evenals de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening.
Eénmaal per jaar vergadert het bestuur zonder aanwezigheid van de directeur; tijdens deze
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vergadering evalueert het bestuur zichzelf (conform de regels van de Governance Code
Cultuur).
Er zijn in 2019 geen besluiten genomen waarbij tegenstrijdige belangen aanwezig waren.
Nevenfuncties bestuursleden SKAR:
K. Boele: advocaat / partner bij Wybenga advocaten
W.R.L. Koolhof: voorzitter Stichting Academie voor Beeldende Kunsten en Technische
Wetenschappen Rotterdam
M.F. Kuijl: senior adviseur/ partner Sentus B.V.
L. Klinkenberg: directeur Woonbron
P. Maas: manager finance en accounting Stedin
Dagelijkse leiding
De directie van SKAR wordt gevoerd door: O.E.N. van de Wal. Het bestuur van de
Vennootschap heeft de directie van SKAR verzocht namens het bestuur de dagelijkse leiding
over de Vennootschap te voeren.
Governance
Broedplaatsen Rotterdam B.V. onderschrijft de Governance Code Cultuur
De geconsolideerde jaarrekening van aandeelhouder SKAR wordt gecontroleerd door
accountantskantoor Assist Audit services en advisering.
Broedplaatsen Rotterdam B.V. maakt sinds 2018 gebruik van Ocean Finance als
administratiekantoor.
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EVALUATIE OPENING/GETTING CLOSER FASHION FESTIVAL 2019
door: Esther Muñoz-Grootveld
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I. Programmering
Opening night
We openden de eerste editie van
het Getting Closer Fashion Festival
met drie modekenners uit
Rotterdam: retailer Margreeth
Olsthoorn, mode-ontwerper Joline
Jolink en Mevan Kaluarachchi,
mode-ontwerper gevestigd in De
Wasserij. Gespreksleider Anne-Fay
Kops interviewde hen over de
kansen en uitdagingen van
duurzame mode, het belang van
kennisuitwisseling en samenwerking en de functie
van ontmoetingsplekken als De Wasserij om
lokale mode-ondernemers te ondersteunen.
Aansluitend opende Said Kasmi, wethouder van
Onderwijs, Cultuur en Toerisme, het festival met
een speech en konden de ca. 300 gasten kennis
maken met de vertegenwoordigde lokale
ondernemers.
Het programma, enkele hoogtepunten
Geïnspireerd op de succesvolle
jaarlijkse Open Studios van Fashion
Revolution UK nodigde De Wasserij
haar residents als co-producenten van
het Getting Closer Fashion Festival.
Iedere resident stelde zijn / haar
studio een weekend lang open en/of
organiseerde een activiteit of
presentatie waaraan publiek kon
deelnemen. Bezoekers kregen zo de unieke kans om ontwerpers te ontmoeten, hun werk en
werkproces van dichtbij te bekijken, in gesprek te gaan en producten te proberen of te
kopen. Ontwerpers konden ook feedback vragen aan consumenten op hun product.
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Tijdens het Getting Closer Fashion
festival vonden drie Fashion Talks
plaats. Nannette Hogervorst,
initiatiefnemer van het modeplatform
Our World en de sustainable gift card,
leidde voor ons de volgende Talks:
Fashion Talk #1: Buy less, choose well
Fashion Talk #2: Sustainable textiles
Fashion Talk #3: Trash or treasure?

De Wasserij is één van de eerste plekken in
Nederland die zich volledig toespitst op maakexperiment gekoppeld aan productie voor modeen textiel-ontwerpers. Tijdens de opening
nodigden we verschillende ervaren makers uit om
demonstraties te geven:
Isabell Schulz - lasercutting
Anouk x Vera - zeefdrukken
Marijke Annema - zeefdrukken
Teun Verwijs - naaiatelier
Kamla Mathoera - naaitatelier
Suzanne Dikker - verflab
Van vrijdag t/m zondag werden doorlopend
demonstraties gegeven in het Makerslab.
Bezoekers konden meekijken en in gesprek gaan
met de makers. Op zaterdag gaf textielontwerper
Suzanne Dikker een daglange demonstratie
plantaardig verven in het Makerslab, aansluitend
op de Fashion Talk waar zij deel van uitmaakte.
In het naaiatelier konden mensen ook zelf aan de slag. Resident Marlou Verheijden ontwierp
speciaal voor het Getting Closer Fashion Festival een patroon voor een t-shirt. In haar studio
konden bezoekers stof uitkiezen en zelf het patroon op de stof uitknippen. In het naaiatelier
van De Wasserij konden bezoekers vervolgens het kledingstuk in elkaar zetten, met hulp van
kundige naaisters uit de buurt.
De Storystore werd georganiseerd met de ontwerpers die een studio hebben in De Wasserij.
Ruim acht ontwerpers richtten een stand in met bijzondere kledingstukken uit hun archief,
met een bijzonder verhaal. Tech-designer Marina Toeters werd betrokken voor een
kunstinstallatie middenin de shop. De opbrengsten van de shop gingen volledig naar de
deelnemende ontwerpers.
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Behaalde resultaten
De doelstellingen van het Getting Closer Fashion Festival werden als volgt geformuleerd:
Minimaal 1.500 bezoekers gedurende drie dagen kennis laten maken met vernieuwende
vormen van mode. Er wordt kennis uitgewisseld tussen professionals en consumenten en
er ontstaat bewustzijn voor alternatieve vormen van mode-consumptie.
Deze doelstelling is behaald. Uiteindelijk bezochten ruim 2.000 bezoekers gedurende drie
dagen het Getting Closer Fashion Festival. Uit de gastenlijst en de ervaringen van de
deelnemers aan het festival blijkt dat de bezoekers een goede mix waren van
geïnteresseerden en professionals. Met een gevarieerde programmering is kennis
uitgewisseld tussen deze groepen over duurzame modeproductie- en consumptie. Het
festival leidde op korte termijn tot kwalitatief hoge aanvragen van potentiële nieuwe
huurders voor De Wasserij en gecontinueerde persaandacht.
Minimaal vier nieuwe samenwerkingspartners worden betrokken die langdurig van
betekenis zijn voor het netwerk van De Wasserij en waarmee de community van residents
kan uitwisselen en samenwerken, ook na het festival.
Middels het festival kon De Wasserij contact leggen met een groot aantal nieuwe
samenwerkingspartners, waaronder:
- Erasmus Universiteit Rotterdam (sustainable fashion tours)
- Studio Kling (expositie)
- Awearness Fashion (kleding swap en fashion talk)
- Nen Xavier (pop-up)
- Dame Fortune Vintage (pop-up)
- Suzanne Dikker (showroom en masterclass)
- Humanitas Rotterdam Bergweg (communicatie in de wijk)
- CineNoord (filmprogramma met Q&A, communicatie)
- Giraffe Coffee (horeca)
- De Bloesembar (horeca)
- Old North Interior (inrichting)
Met een aantal van deze partners zetten we de samenwerking ook in 2020 voort.
Aantoonbare bijdrage aan professionele ontwikkeling en zichtbaarheid van de residents en
van De Wasserij als plek. Een PR-offensief rond het festival leidt tot minstens tien
vermeldingen in Nederlandse (online) kwaliteitsmedia in najaar 2019 en tot minstens twee
follow-up samenwerkingen.
Na afloop van het festival is bij de residents via gesprekken geïnventariseerd wat het festival
hen heeft gebracht. De reacties zijn nagenoeg 100% positief. Een aantal voorbeelden van
concrete opbrengsten:
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-

-

Saskia Markx (Atelier Markx) werd n.a.v. de social media aandacht rond het festival
opgepikt door designbeurs Object 2020 (7-9 feb 2020, Haha gebouw) en
presenteerde hier haar werk.
Thijs van Buuren (Tegendraads), Lidewij van Twillert (Ari van Twillert) en fotograaf
Julie Vielvoije werkten samen aan een lijn van merchandise speciaal voor het
festival (lingerieset en ring).
Tiemen Visser werd gevraagd door Old North (bedrijf dat meubels leende aan De
Wasserij voor het festival) om prints te maken voor nieuwe meubileringsstoffen.
An.nur heeft tijdens het openingsweekend een eerste pilot kunnen doen met een
fysieke presentatie. Dit heeft veel inzichten en learnings opgeleverd voor hun
bedrijfsstrategie.
Jolanda van Eijk heeft veel verkocht vanuit haar showroom tijdens het
openingsweekend. Zij voert nu gesprekken met agentschappen voor een nieuwe
stap met haar product.
Carmen Luijt en Femke Schaap namen de vrijwilligerscoördinatie van het Getting
Closer Fashion Festival met succes op zich genomen. Zij werken nu vanuit De
Wasserij aan hun afstudeercollectie en organiseren de afstudeerpresentatie van alle
afstudeerders mode van de academie in De Wasserij. De opgedane contacten met
vrijwilligers in deze komen hierin erg goed van pas.
Isabell Schulz geeft aan in toenemende mate zichtbaarheid te krijgen en krijgt
inmiddels ook opdrachten van over de grens. Naar aanleiding van. het festival
startte zij een langdurige samenwerking met performers collectief House of
Vineyard.

Stimulans voor het Nederlandse publieke debat en voor netwerkontwikkeling rond
mode en maken in Nederland. Publiek en sprekers reageren positief op de activiteiten.
Minstens 15% van het publiek van het festival komt speciaal naar Rotterdam voor het
festival.
Los van bezoekers heeft het festival De Wasserij als creatieve broedplek in één keer
landelijk en internationaal op de kaart gezet. Na afloop van het festival volgden vooral veel
verzoeken van scholen en organisaties uit Amsterdam, Groningen en Eindhoven voor een
rondleiding of workshop.
Stimulans voor de stad. Door het festival ontstaan er nieuwe verbanden in de stad die
bijdragen aan een sterker netwerk voor makers en ontwerpers, en aan een sterker
imago voor Rotterdam als circulaire en innovatieve maak-stad.
Mede door een vliegende start tijdens het festival is De Wasserij inmiddels een begrip en
sloot an op het netwerk rond de Dutch Circular Textile Valley van Modint, in de
metropoolregio Rotterdam Den Haag, samen met o.a. Blue City Lab en Hogeschool Den
Haag. Rotterdam Partners steunt De Wasserij en stuurt geregeld internationale
journalisten langs. Ook is De Wasserij aangesloten op het landelijk modeprogramma van
OCW en spreken we met Institut Français over een samenwerking in de zomer van 2020.
SKAR lanceerde na het festival skarspace.nl, een website waar het makerslab van De
Wasserij gekoppeld wordt aan andere makerspaces in de regio.

10

Stimulans voor de directe omgeving. Door het festival raakt de wijk bekend met en
enthousiast over De Wasserij als nieuwe ontmoetingsplek in Rotterdam-Noord.
Het festival is een prachtig moment geweest om de conversatie met de wijk op te starten.
De Wasserij heeft inmiddels nauw contact met de direct omwonenden. Er vindt met name
afstemming plaats over het gebruik van de buitenruimte en de toekomstige ontwikkeling
van een gemeenschappelijke tuin.
PR & Communicatie
Voor het Getting Closer Fashion Festival werd een speciaal campagnebeeld gemaakt met
medewerking van een aantal residents. Bernadette van Wijlen verzorgde de styling en
Isabell Schulz stelde looks ter beschikking. Topfotograaf Lonneke van der Palen maakte een
prachtige serie beelden om bezoekers te verleiden tot een bezoek. Studio De Ronners
ontwierp de campagne voor het festival.
Er werd vooral ingezet op zichtbaarheid via Instagram en Facebook. Deze kanalen toonden
beide explosieve groei in volgers tussen september en november, respectievelijk 115% en
328%.
Ook in de andere media (landelijke en regionale dagbladen, radio, vakmedia) is veel
aandacht aan De Wasserij geschonken. Het vermelden waard zijn het Metropolitan
Magazine van de Eurostar (artikel over De Wasserij als broedplek) en een twee-pagina groot
artikel in De Kunstbode, bijlage bij NRC, Trouw en Volkskrant.
Al met al is een goede eerste stap gezet om De Wasserij op de kaart te zetten.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(met vergelijkende cijfers per 31 december 2018)

ACTIVA:

Huidig
Boekjaar
€

Openingsbalans

Vaste activa
Gebouwen enTerreinen

1.987.989

0

Inventaris en website

1.073

0

Totale Vaste Activa

1.989.062

0

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies soc verzekeringen

981
128.949

Overige vorderingen

10.000
129.930

Liquide middelen

Totale Activa

119.611

2.238.604

0
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(met vergelijkende cijfers per 31 december 2018)

PASSIVA
Aandelenkapitaal
Agio
Resultaat boekjaar

Huidig
Boekjaar
€
10.000

Openingsbalans
10.000

245.000
-82.305

0

Totale Eigen Vermogen

172.695

Langlopende schulden

1.865.639

0

200.269

0

2.238.604

0

Kortlopende schulden

Totale passiva

13

Winst en verliesrekening 2019

Huidig
boekjaar
€

Begroting
€

BATEN:
Omzet ateliers

20.773

-

Subsidies

60.162

-

Totaal omzet

80.935

-

Totaal kosten ateliers

52.082

Afschrijvingen

2.200

Publiciteit en marketing

82.553

Algemene beheerkosten

26.405

Totaal beheerskosten

108.958

Som der lasten

163.240

Resultaat

-82.305
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GRONDSLAGEN
Grondslagen voor de financiële verslaglegging
Algemeen
De Vennootschap is opgericht op 16 november 2018. Het eerste boekjaar omvat 2018/2019,
de periode 16 november 2018 tot en mer 31 december 2019. Bij de verslaglegging is Titel 9
BW 2 toegepast
Algemene waarderingsgrondslag
Activa en verplichtingen 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, de
resultatenrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichtingen op de balans en de resultatenrekening.
Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met
afschrijvingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van een vast percentage van de
aanschafwaarde. De hoogte van het afschrijvingspercentage is afhankelijk van de geschatte
economische levensduur. De erfpacht wordt afgeschreven in een gelijke periode als waarvoor
deze is afgekocht.
Overige activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans zijn activa en passiva
opgenomen tegen nominale bedragen.
Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat
Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies, de
opbrengsten en overige bijdragen en alle aan het boekjaar toe te rekenen kosten. De
opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht, respectievelijk
het jaar waarop de opbrengsten betrekking hebben. De kosten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Afschrijving materiele vaste activa
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende activa. In
het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Financieringsbaten
Dit betreft de ontvangen en betaalde rente aan derden.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening
voor incourantheid.
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Voorzieningen
De voorzieningen zijn gevormd voor de verplichtingen en risico's die samenhangen met de
activiteiten van de Vennootschap. De omvang hiervan is niet exact vast te stellen, maar wel
redelijkerwijs in te schatten.
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TOELICHTINGEN
TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
VASTE ACTIVA:
31/12/2019

Openingsbalans

Gebouwen en terreinen
Aanschafwaarde

-

Cumulatieve afschrijving

-

Mutaties
Investeringen

1.990.189

Afschrijvingen

-2.200
1.987.989

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31/12/2019

1.990.189
-2.200
1.987.989

Inventaris
Verkrijgingswaarde
Cumulatieve afschrijving

-

Mutaties
Investeringen

1.073

Afschrijvingen
1.073
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31/12/2019

1.073
1.073
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TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (vervolg)

31/12/2019

Openingsbalans

VLOTTENDE ACTIVA:
Vorderingen:
Debiteuren

981

Nog te storten aandeelhouders

10.000

Overige vorderingen:
Omzetbelasting

128.949

Liquide middelen:
Triodos 0379 5664 00

119.611
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TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (vervolg)

31/12/2019

Openingsbalans

Eigen vermogen
Aandelen kapitaal
Agio

10.000

10.000

245.000
255.000

10.000

Schulden aan kredietinstellingen
Lening Triodosbank
Lening stichting Droom en daad
Totaal schulden aan kredietinstellingen

1.165.639
700.000
1.865.639

De lening van Triodos Bank is in hoofdsom groot € 1.510.000. De looptijd van de lening is 20
jaar, de rentevastperiode is 10 jaar, het rentepercentage bedraagt 3,6 %. Als zekerheden ten
behoeve van deze lening zijn verstrekt:
- Een eerste recht van hypotheek (groot € 1.500.000) op de onroerende zaak Sint
Agathastraat 54 te Rotterdam
- Een eerste recht van pand op de gehele tegenwoordige en toekomstige bedrijfsinventaris
en bedrijfsuitrusting
- Een eerste recht van pand op alle huidige en toekomstige rechten jegens derden op
bestaande rechtsverhoudingen met derden en rechten uit hoofde van huur/verhuur.
Door aandeelhoudster Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam is een eerste hypotheek
(groot € 300.000) verstrekt op een onroerende zaak.
De lening van Stichting Droom en Daad ad € 700.000 is achtergesteld bij al hetgeen Triodos
Bank van de vennootschap tegoed heeft.
De lening van Stichting Droom en Daad is in hoofdsom groot € 700.000. De looptijd van de
lening is 25 jaar, er is geen rente verschuldigd. Als zekerheden ten behoeve van deze lening zijn
verstrekt:
- Een tweede recht van hypotheek (groot € 700.000) op de onroerende zaak Sint
Agathastraat 54 te Rotterdam
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- Een tweede recht van pand op de gehele tegenwoordige en toekomstige bedrijfsinventaris
en bedrijfsuitrusting
- Een tweede recht van pand op alle huidige en toekomstige rechten jegens derden op
bestaande rechtsverhoudingen met derden en rechten uit hoofde van huur/verhuur.
- Door aandeelhoudster Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam is een eerste hypotheek
(groot € 350.000) verstrekt op een onroerende zaak. Daarnaast is een recht van pand op de
gehele tegenwoordige en toekomstige bedrijfsinventaris en bedrijfsuitrusting inzake dit pand
verstrekt, alsmede een recht van pand op alle huidige en toekomstige rechten jegens derden
op bestaande rechtsverhoudingen met derden en rechten uit hoofde van huur/verhuur inzake
dit pand.
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TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (vervolg)

31/12/2019

Openingsbalans

Kortlopende schulden
Crediteuren
Borg

18.921
800

Rekening Courant SKAR

92.404

Overlopende passiva

37.215

Kortlopende deel Langlopende schulden

48.000

Vooruitontvangen posten

2.930
200.269
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TOELICHTINGEN OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Huidig
boekjaar
€

Begroting
€

Omzet
Omzet
- Huur
- Servicekosten

14.666
6.107
20.773

Omzet ateliers

20.773

- Subsidie gemeente Rotterdam

20.493

- Subsidies en fondsen

39.669

Subsidies

60.162

Totaal omzet

80.935
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TOELICHTINGEN OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (vervolg)
Huidig
boekjaar
€

Begroting
€

Kosten ateliers
- financiering

19.358

- onderhoud

2.150

- algemene kosten panden

2.857

- servicekosten

26.053

- aanloopkosten

1.664

Totaal kosten ateliers

52.082

Er waren in 2019 geen personeelsleden.
Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen

2.200

Inventaris en website
Totaal afschrijvingen

2.200

Publiciteit
Publiciteit en marketing

32.718

Organisatie Getting Closer

49.835

Totaal publiciteit

82.553

Overige beheerkosten
Kosten verhuur

11.651

Verzekering

3.529

Administratie

4.200

Advies

4.942

Bankkosten/rente
Overige algemene kosten
Totaal beheerkosten

125
1.958
26.405
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Gebeurtenissen na balansdatum

Covid-19
Begin 2020 is in Nederland ten volle het besef gekomen welke impact de
uitbraak van het Covid-19-virus op de samenleving heeft. Voor zover wij nu
kunnen overzien heeft dit een beperkte impact op de activiteiten van
Broedplaatsen Rotterdam BV. De huurders worden naar verwachting wel ten
volle geconfronteerd met de gevolgen van de uitbraak, onder meer als
gevolg van de maatregelen van de overheid. Het is daarom mogelijk dat een
aantal huurders tijdelijk niet of in het geheel niet aan de huurverplichtingen
kan voldoen. Broedplaatsen Rotterdam BV zal op gepaste wijze huurders
zoveel mogelijk tegemoetkomen en individueel regelingen gaan treffen indien
noodzakelijk.
Bovendien onderzoeken we de mogelijkheden een beroep te doen op de
regelingen die in het leven zijn geroepen door de overheid, zoals bijvoorbeeld
de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Namens het bestuur van Broedplaatsen Rotterdam B.V.
Rotterdam, 27 maart 2020
Het bestuur van Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam
K. Boele
M. Kuijl
P. Maas
L. Klinkenberg
W.R.L. Koolhof
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Overige gegevens
Statutaire bepalingen omtrent winstverdeling: Overeenkomstig artikel 22 van
de statuten van de Vennootschap staat de winst ter vrije beschikking van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor uitkering van dividend,
reservering of zodanige doeleinden binnen het doel van de Vennootschap.
Voorstel resultaatbeschikking
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het
verlies over 2018/2019 onder het hoofd Geaccumuleerde resultaten op te nemen
binnen het eigen vermogen.
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