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Jaarrekening
21 juli 2020
Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen

1.1 Bestuursverslag

Doelstelling, missie en visie
De doelstelling van de groep is het organiseren in de breedste zin van een of meerdere
muziekfestivals, mede gericht op actuele, nieuwe, muziek die tijdens en rond Koningsdag, Bevrijdingsdag
en de Nijmeegse Vierdaagse zullen plaatsvinden en voorts het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Als openluchtfestival heeft het weer een grote invloed op het aantal bezoekers van de festivals.
Tegenvallende weersverwachtingen hebben daarom significante invloeden op de kaartverkoop van het
festivals en de baten uit exploitaties op het festivalterrein. Het risico van slecht weer kan tot een verlies
leiden van ongeveer € 110.000 voor de groep, verdeeld over Stichting Valkhof Festival Nijmegen en
Stichting Oranjepop Nijmegen voor respectievelijk € 70.000 en € 40.000. Door het Coronavirus kunnen de
festivals in 2020 niet doorgaan. Het verlies wordt geschat € 10.000 in totaal voor Stichting Garantiefonds
Popfestivals Nijmegen.  

Doelrealisatie
Het doel van de groep om het Oranjepop festival, het Bevrijdingsfestival en het Valkhof Festival in 2019 te
organiseren, is behaald, echter niet met het gewenste financiële resultaat. Ten opzichte van 2018, hebben
de festivals gezamenlijk minder bezoekers getrokken (2018: 103.179, 2019: 96.894) Dat is 6.1% minder
dan voorgaand jaar. De uitkomsten en financiële resultaten van de festivals zijn in de verschillende
bestuursvergaderingen geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat het karakter van het Oranjepop festival moet
veranderen, om in de toekomst nog aan te kunnen sluiten op de behoeften van haar doelgroep. Hierbij
hoort mogelijk ook het wijzigen van de huidige programmering van het festival. Voor het Valkhof Festival
wordt getracht de verblijfscapaciteit op het festival verder te verbeteren. Het Bevrijdingsfestival kan de
huidige strategie voortzetten.

Het belang van werkzaamheden van vrijwilligers
Ten behoeve van het realiseren van haar activiteiten, maken de stichtingen binnen de groep gebruik van
vrijwilligerswerk. Dit wordt niet financieel toegelicht.

Financieel beleid
Om de activiteiten op en rond de festivals te kunnen bekostigen, zijn op verschillende wijzen baten
verworven. Het overgrote deel van de baten is verworven uit de kaartverkoop en de horecaopbrengsten
tijdens de festivals. De kaartverkoop geldt echter alleen voor het Oranjepop festival en het
Bevrijdingsfestival. Daarnaast zijn beperkte sponsorovereenkomsten gesloten. De groep tracht een zo
groot mogelijk deel van de baten te verwerven uit verrichte prestaties, om zo een sterkere
onafhankelijkheidspositie te verwerven. Nagenoeg alle kosten worden besteed aan de doelstelling. De
kosten van beheer en administratie zijn minimaal. Het beleid van de groep ten aanzien van haar reserves
stelt dat de reserves worden ondergebracht bij Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen. Deze
overkoepelende stichting dient als noodfonds voor alle aan deze stichting gelieerde festivalstichtingen,
zijnde Stichting Oranjepop Nijmegen, Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen en Stichting Valkhof Festival
Nijmegen. Eventuele tekorten bij een of meerdere stichtingen worden dan ook aangevuld vanuit dit
garantiefonds.

Governance
Het bestuur van Garantiefonds Popfestivals Nijmegen, alsmede de andere groepsmaatschappijen is op
de volgende wijze samengesteld:

Dhr. C.H. Buijs, voorzitter van de stichting
Dhr. A.A.M. Tax, secretaris van de stichting
Dhr. J.J.M. van Bergen, penningmeester van de stichting
Mevr. M. Fleuren, bestuurslid van de stichting
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Dit voltallige bestuur is aangesteld op 9 december 2016 en is sindsdien ongewijzigd gebleven. De
bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo. De heer Tax is naast bestuurder in deze stichting
directeur/bestuurder van het poppodium Doornroosje.

De heer Buijs is erelid, een titel zonder formele status en bevoegdheden, van de raad van toezicht van
poppodium Doornroosje.

Communicatie met belanghebbenden
De groep communiceert naar de gemeente, sponsoren, medewerkers en toeleveranciers middels deze
jaarrekening. Reguliere communicatie rondom de evenementen verloopt met name via het
stichtingsbestuur en de medewerkers van de betreffende stichting.

Verwacht gang van zaken
Voor de toekomst wordt getracht om het karakter van het Oranjepop festival te veranderen, inclusief de
programmering van het festival. De verblijfscapaciteit van het Valkhof Festival moet verbeterd worden en
het Bevrijdingsfestival kan haar huidige strategie voortzetten. De toekomstverwachting stelt dat een worst-
case-scenario belangrijke gevolgen heeft voor beschikbare middelen, onder andere uit het garantiefonds.
In de toekomst willen Stichting Oranjepop Nijmegen en Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen gaan
experimenteren met het voorverkopen van toegangskaarten voor respectievelijk het Oranjepop festival en
het Bevrijdingsfestival.

Maatschappelijke aspecten van ondernemen
De groep vervult met haar activiteiten een belangrijke rol in de Nijmeegse samenleving door rondom
Koningsdag, Bevrijdingsdag en de Nijmeegse Vierdaagse activiteiten te organiseren met een cultureel
karakter.

Nijmegen, 18 mei 2020 
Het bestuur van Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen, Stichting Oranjepop Nijmegen, Stichting
Bevrijdingsfestival Nijmegen en Stichting Valkhof Festival Nijmegen.
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2.1 Geconsolideerde balans  per 31 december 2019 
(vóór resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 
Kosten van goodwill die van derden is
verkregen - 5.000

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 2 5.952 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

3 

1.212 -
Overige vorderingen en overlopende
activa

4 

28.188 13.638

35.352 13.638

Liquide middelen 5 21.057 40.069

Totaal activazijde 56.409 58.707
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PASSIVA

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Groepsvermogen 6 -44.604 39.139

Langlopende schulden 7 - 5.000

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

8 

22.344 8.626
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen

9 

- 299
Overige schulden en overlopende
passiva

10 

78.669 5.643
101.013 14.568

Totaal passivazijde 56.409 58.707
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2.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019 

Werkelijk
2019

Begroot
2019

Werkelijk
2018

€ € €

Baten
Baten van particulieren 11 14.531 - 13.469
Baten van bedrijven 12 129.939 103.250 152.582
Baten van subsidies van overheden 13 49.500 49.500 24.995
Resultaat uit verbonden organisaties zonder
winststreven

14 
76.543 47.500 82.070

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten

15 
656.359 804.357 758.059

Overige baten 16 3.661 63.598 19.180

930.533 1.068.205 1.050.355

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 17 962.647 989.449 976.980
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en
vastgoedbeleggingen

18 
5.000 5.000 6.500

Kosten beheer en administratie 19 42.669 40.989 44.273

Totaal van som der kosten 1.010.316 1.035.438 1.027.753

Totaal van bedrijfsresultaat -79.783 32.767 22.602

Financiële baten en lasten 20 -1.381 -2.368 -2.060

Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening -81.164 30.399 20.542

Aandeel in resultaat groepsmaatschappijen - - -8.217

Totaal van netto resultaat -81.164 30.399 12.325

De som van de geworven baten bestaat uit de baten van particulieren, baten van bedrijven, baten van
subsidies van overheden en de baten van andere verbonden organisaties zonder winststreven en
bedroeg € 270.513 in 2019, € 220.250 in de begroting van 2019 en € 273.116 in 2018.

Daarnaast word een beroep gedaan op RJ 650.301 door af te wijken van de in die regeling voorgelegde
indeling voor de staat van baten en lasten, door de omzet en inkoopwaarde van de horeca apart te
presenteren. In de toelichting wordt het brutoresultaat van de horecaverkopen alsnog gepresenteerd.

Het resultaat wordt toegevoegd aan de overige reserves.
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  van de geconsolideerde jaarrekening

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen is feitelijk en statutair gevestigd op Stationsplein 11A, 6512
AB te Nijmegen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67414370.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen en haar groepsmaatschappijen bestaan
voornamelijk uit:

Het organiseren van een of meerdere muziekfestivals tijdens en rond Koningsdag, Bevrijdingsdag en de
Nijmeegse Vierdaagse en al hetgeen daarmee verband houdt. Stichting Garantiefonds Popfestivals
Nijmegen staat haar groepsmaatschappijen bij met het waarborgen van de continuïteit.

De locatie van de feitelijke activiteiten 

Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen is feitelijk gevestigd op Stationsplein 11A, 6512 AB te
Nijmegen.

Informatieverschaffing over continuïteit 

Het eigen vermogen van Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen bedraagt per 31 december 2019
negatief. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou
kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van Stichting Garantiefonds
Popfestivals Nijmegen. 
Wij verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen. De in de
onderhavige geconsolideerde jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
De invloed van het Coronavirus op de resultaten voor 2020 is beperkt zoals uiteengezet in het
bestuursverslag.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen 

Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen, evenals haar groepsmaatschappijen Stichting Oranjepop
Nijmegen, Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen en Stichting Valkhof Festival Nijmegen zijn onderworpen
aan eenzelfde bestuur, doch functioneren als zelfstandige entiteiten.

Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen dient als steunfonds voor de drie overige entiteiten.
Daarnaast is met de horecacateraar van het festival de afspraak gemaakt dat zij voor vijftig procent, doch
niet meer dan voor € 25.000 per festival meedeelt in de resultaten van diezelfde drie stichtingen.

Informatieverschaffing over consolidatie 

In de consolidatie zijn betrokken de:
- stichting Valkhof Festival Nijmegen
- stichting Oranjepop Nijmegen
- stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen
- stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen

De consolidatiegrondslagen 

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Stichting Garantiefonds Popfestivals
Nijmegen samen met de stichtingen waarvoor zij garant staat en welk resultaat door haar gedragen wordt. 
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De stichtingen waarover zij garant staat, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. 

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd,
voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd.
Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van
een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in
de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de
geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor
middelgrote en grote rechtspersonen (RJ) 640 Organisaties-zonder-winststreven en
650 Fondsenwervende Organisaties (jaareditie 2018, van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of
na 1 januari 2019), uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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.

Bijzondere posten 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot
het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid
apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Grondslagen 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde
van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere
waardevermindering, wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Positieve goodwill voortkomend uit acquisities, wordt geactiveerd en lineair afgeschreven gedurende de
verwachte economische gebruiksduur.

De goodwill wordt in drie jaar afgeschreven. Hiervoor is gekozen omdat niet verwacht wordt dat na die
termijn nog financiële voordelen behaald worden uit de acquisitie.

Vaste activa 

De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste
van de geconsolideerde staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden
in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa 

Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de geconsolideerde staat van
baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in
de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de geconsolideerde
staat van baten en lasten als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden 

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. De
opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De lasten worden
verantwoord als deze voorzienbaar zijn.

De baten zijn gesplitst in baten van particulieren, baten van bedrijven, baten van andere verbonden
organisaties zonder winststreven, baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
en overige baten.

Lasten 

De lasten in de jaarrekening worden gesplitst in lasten besteed aan doelstellingen, wervingskosten en
kosten beheer en administratie en worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop deze
betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het verslagjaar waarin deze
voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen op immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa inclusief goodwill wordt vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
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Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van immateriële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt
niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

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

Financiële baten en lasten 

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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2.4 Toelichting op de geconsolideerde balans

Activa 

Vaste activa

1  Immateriële vaste activa

De mutaties in de immateriële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

Kosten van
goodwill die

van derden is
verkregen

€

Stand per 1 januari 2019

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 15.000
Cumulatieve afschrijvingen -10.000

Boekwaarde per 1 januari 2019 5.000

Mutaties 

Afschrijvingen -5.000

Saldo mutaties -5.000

Stand per 31 december 2019

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 15.000
Cumulatieve afschrijvingen -15.000

Boekwaarde per
31 december 2019 -

Afschrijvingspercentages 33,33%
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Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

Andere vaste
bedrijfsmid-

delen
€

Stand per 1 januari 2019

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 16.361
Cumulatieve afschrijvingen -16.361

Boekwaarde per 1 januari 2019 -

Mutaties 

Saldo mutaties -

Stand per 31 december 2019

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 16.361
Cumulatieve afschrijvingen -16.361

Boekwaarde per
31 december 2019 -

Afschrijvingspercentages 20%
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Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

2  Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 5.952 -

3  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.212 -

4  Overige vorderingen en overlopende activa

Negatieve crediteuren 20.588 -
Vooruitbetaalde gages 4.600 2.013
Vooruitbetaalde kosten 3.000 11.625

28.188 13.638

5  Liquide middelen

Rabobank 21.057 40.069

De aanwezige liquide middelen staan direct ter vrije besteding van de stichting beschikbaar.

Alle hierboven genoemde activaposten zijn aangewend in het kader van zowel de doelstelling, als de
bedrijfsvoering van Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen en haar groepsmaatschappijen. De
activa zijn niet splitsbaar in een deel als zijnde benodigd voor de doelstelling en benodigd voor de
bedrijfsvoering.
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Passiva 

6  Groepsvermogen
Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen houdt het stichtingsvermogen van de gehele groep aan. In
de enkelvoudige jaarrekeningen van de individuele groepsmaatschappijen is dit verder toegelicht.

31-12-2019 31-12-2018
€ €

7  Langlopende schulden

Lening Stichting Doornroosje - 5.000

Lening Stichting Doornroosje

Lening
€

Saldo per 1 januari 2019 5.000
Bijdrage Stichting Garantiefonds
Popfestivals Nijmegen -5.000

Saldo per 31 december 2019 -

Rentepercentage 0
Looptijd 1 jaar

Verleende zekerheden ten behoeve van de lening

Er zijn geen verdere zekerheden verschaft ten behoeve van deze lening.
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Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

8  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 22.344 8.626

9  Schulden ter zake van belastingen en premies soc iale verzekeringen

Omzetbelasting - 299

10  Overige schulden en overlopende passiva

Kortlopende lening Stichting Doornroosje 50.000 -
Vooruitontvangen bedragen 25.000 4.000
Overige schulden en overlopende passiva 1.954 1.643
Overige rekening-courant 1.715 -

78.669 5.643

Overige rekening-courant

Rekening-courant horecacateraar 1.715 -

2019 2018
€ €

Rekening-courant horecacateraar
Stand per 1 januari - -
Toevoeging resultaat vorig boekjaar 1.715 -

Stand per 31 december 1.715 -

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen  en regelingen

De groep heeft geen rechten, verplichtingen en regelingen, anders dan de in de balans opgenoemde
zaken.
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2.5 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten e n lasten

Hieronder worden per categorie de verschillende baten en lasten toegelicht. Ten behoeve van een beter
inzicht in de resultaten van Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen en haar
groepsmaatschappijen, wordt wederom op basis van RJ 650.301 afgeweken van de in dat hoofdstuk
voorgeschreven indeling.

Werkelijk
2019

Begroot
2019

Werkelijk
2018

€ € €

Baten

Baten van particulieren 14.531 - 13.469
Baten van bedrijven 129.939 103.250 152.582
Baten van subsidies van overheden 49.500 49.500 24.995
Resultaat uit verbonden organisaties zonder winststreven 76.543 47.500 82.070
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten 656.359 804.357 758.059
Overige baten 3.661 63.598 19.180

930.533 1.068.205 1.050.355

11  Baten van particulieren

Donaties RMC 14.531 - 13.469

12  Baten van bedrijven

Horecacateraar (incl. personele inzet) 80.000 50.000 83.410
Bierbrouwerij 18.000 18.000 25.000
Subsidie Stichting 4&5 mei 7.500 7.500 7.500
Uitzendorganisatie 5.000 - 10.000
Evenementenorganisatie 3.750 3.750 3.750
Financiële instelling - - 8.500
Overige sponsorbijdragen 15.689 24.000 14.422

129.939 103.250 152.582
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Werkelijk
2019

Begroot
2019

Werkelijk
2018

€ € €

13  Baten van subsidies van overheden

Subsidie provincie Gelderland 49.500 49.500 24.995

Aard van subsidie
Stichting Valkhof Festival Nijmegen heeft van de provincie Gelderland een subsidie ontvangen ten
behoeve van de exploitatie van het Valkhof Festival 2019. Deze subsidie wordt jaarlijks opnieuw
aangevraagd bij de provincie.

Verplichtingen ten behoeve van de subsidie
Voor het ontvangen van de subsidie heeft Stichting Valkhof Festival Nijmegen de verplichting om het
Valkhof Festival 2019 te organiseren en achteraf een impressie van het festival te publiceren. Aan deze
verplichtingen heeft zij in 2019 voldaan. Verder is zij, ten behoeve van een eventuele controle door de
subsidieverstrekker, verplicht om inhoudelijke en financiële bewijsstukken te bewaren voor een periode
van vijf jaar, aansluitend op de periode waarop de subsidie betrekking heeft.

De hiervoor toegelichte subsidie is verwerkt in de staat van baten en lasten.

Werkelijk
2019

Begroot
2019

Werkelijk
2018

€ € €

14  Resultaat uit verbonden organisaties zonder win ststreven

Stichting Doornroosje 32.967 22.500 40.609
Stichting NFPK 26.250 25.000 25.000
Stichting Doornroosje (personele inzet) 17.326 - 16.461

76.543 47.500 82.070

15  Baten als tegenprestatie voor de levering van p roducten en/of diensten

Omzet horeca 584.981 682.446 645.456
Recette opbrengsten 43.252 92.064 87.176
Omzet horeca door cateraars 18.469 24.146 19.726
Beheer toiletten 9.657 5.701 5.701

656.359 804.357 758.059

16  Overige baten

Overige opbrengsten 3.661 63.598 19.180
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Lasten

Werkelijk
2019

Begroot
2019

Werkelijk
2018

€ € €

17  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen 386.782 404.438 377.291
Uitbesteed werk 399.984 402.460 429.170
Locatiekosten 175.881 182.551 170.519

962.647 989.449 976.980

Lonen

Programmakosten
Gages 170.348 168.252 137.430
Publiciteitskosten 29.465 28.742 24.457
Reis- en verblijfkosten 20.124 12.621 10.796
Buma-afdracht 12.086 17.995 13.119
Overige kosten aankopen en verwervingen - - 9.987

232.023 227.610 195.789

Horecakosten
Inkoopwaarde horeca 128.393 146.239 148.979
Catering crew 15.512 17.537 18.295
Catering artiesten 10.854 13.051 14.228

154.759 176.827 181.502

Uitbesteed werk

Personeel horeca en kassa 83.222 111.506 85.566
Productie geluid, licht en techniek 72.087 65.447 61.261
Personeel leiding 55.236 50.658 67.772
Personeel productie/bouwploeg 43.251 38.900 35.608
Beveiligingspersoneel en hulpverlening 40.859 40.022 39.616
Personeel techniek 32.379 35.018 23.576
Fee horeca exploitant 26.417 25.000 75.000
Personeel programma 19.979 10.002 17.542
Commissiekosten 17.095 18.715 15.392
Personeel publiciteit en diversen 9.459 7.192 7.837

399.984 402.460 429.170
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Werkelijk
2019

Begroot
2019

Werkelijk
2018

€ € €

Locatiekosten

Tijdelijke verblijfsruimtes en podia 61.686 50.910 94.862
Tenten, kramen en luifels 57.556 68.751 2.890
Horeca infrastructuur, ICT en kassa 29.317 34.374 34.670
Energie (incl. materiaal), afval en internet 27.322 28.516 22.401
Materiaal t.b.v. opbouw en techniek - - 15.696

175.881 182.551 170.519

18  Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen op goodwill 5.000 5.000 5.000
Afschrijvingen op inventarissen - - 1.500

5.000 5.000 6.500

19  Kosten beheer en administratie

Verzekeringen en leges 31.045 30.085 28.899
Advieskosten - - 282
Contributies 1.114 - 1.100
Accountantskosten -1 - -
Diverse overheadkosten 10.511 10.904 13.992

42.669 40.989 44.273

20  Financiële baten en lasten

Rente en bankkosten 1.269 1.655 890
Rente leningen 112 713 1.170

1.381 2.368 2.060
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Analyse verschil uitkomst met budget

Werkelijk
2019

Begroot
2019 Mutatie

€ € €

Baten 930.533 1.068.205 -137.672

930.533 1.068.205 -137.672

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 962.647 989.449 -26.802
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en
vastgoedbeleggingen 5.000 5.000 -
Kosten beheer en administratie 42.669 40.989 1.680

Totaal van som der kosten 1.010.316 1.035.438 -25.122

Totaal van bedrijfsresultaat -79.783 32.767 -112.550

Financiële baten en lasten -1.381 -2.368 987

Totaal van netto resultaat -81.164 30.399 -111.563

Voor een vollediger beeld is hierboven een analyse opgesteld, waarbij de realisatie en de begroting over
2019 met elkaar worden vergeleken. Voor de tekstuele toelichting kunt u de enkelvoudige jaarrekeningen
van de groepsmaatschappijen raadplegen, waar een specifiekere cijferopstelling is gepresenteerd.
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3.1 Enkelvoudige balans  per 31 december 2019 
(vóór resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op gelieërde stichtingen 21 5.054 22.545

Liquide middelen 22 347 16.599

Totaal activazijde 5.401 39.144
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PASSIVA

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Reserves en fondsen
Overige reserve 39.139 26.814
Resultaat boekjaar -83.741 12.325

-44.602 39.139

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

23 

4 5
Overige schulden en overlopende
passiva

24 

49.999 -
50.003 5

Totaal passivazijde 5.401 39.144
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3.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 201 9 

2019 2018
€ €

Baten 25 
Resultaat uit verbonden organisaties zonder winststreven -84.392 12.670
Overige baten 714 -

-83.678 12.670

Lasten
Kosten beheer en administratie 26 - 282

Totaal van bedrijfsresultaat -83.678 12.388

Financiële baten en lasten 27 -63 -63

Totaal van netto resultaat -83.741 12.325

Het resultaat wordt ten laste gebracht van de overige reserves.

 25



Jaarrekening
21 juli 2020
Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  van de enkelvoudige jaarrekening

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen is feitelijk en statutair gevestigd op Stationsplein 11A, 6512
AB te Nijmegen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67414370.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen en haar groepsmaatschappijen bestaan
voornamelijk uit:

Het aanhouden van het stichtingsvermogen van:

Stichting Valkhof Festival Nijmegen;
Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen;
Stichting Oranjepop Nijmegen,

om hiermee de continuïteit van eenieder in zekere zin te waarborgen. Stichting Garantiefonds Popfestivals
Nijmegen voorziet voor een gedeelte in tekorten van de stichtingen, die zij aanwendt uit positieve
resultaten uit andere jaren van diezelfde stichtingen.

De locatie van de feitelijke activiteiten 

Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen is feitelijk gevestigd op Stationsplein 11A, 6512 AB te
Nijmegen.

Informatieverschaffing over continuïteit 

Het eigen vermogen van Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen bedraagt per 31 december 2019
negatief. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou
kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van Stichting Garantiefonds
Popfestivals Nijmegen. 
Wij verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen. De in de
onderhavige enkelvoudige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen 

Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen, evenals Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen, Stichting
Oranjepop Nijmegen en Stichting Valkhof Festival Nijmegen zijn onderworpen aan eenzelfde bestuur,
doch functioneren als zelfstandige entiteiten.

Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen dient als steunfonds voor de drie overige entiteiten.
Daarnaast is met de horecacateraar van de festivals de afspraak gemaakt dat zij voor vijftig procent, doch
niet meer dan voor € 25.000 meedeelt in het resultaat van Stichting Oranjepop Nijmegen, Stichting
Bevrijdingsfestival Nijmegen en Stichting Valkhof Festival Nijmegen.

Deze enkelvoudige jaarrekening is eveneens opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van
Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen.
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Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor
micro- en kleine rechtspersonen (RJk) C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven en C2 Kleine
Fondsenwervende Organisaties (jaareditie 2017, van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na
1 januari 2018), uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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.

Informatieverschaffing over foutherstel 

In de enkelvoudige jaarrekening 2016 van Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen is onterecht
geen rekening gehouden met het negatieve eigen vermogen van een van de groepsmaatschappijen,
zijnde Stichting Valkhof Festival Nijmegen. Hierdoor komt het saldo van het eigen vermogen in de
geconsolideerde balans niet overeen met het saldo van het eigen vermogen in de enkelvoudige balans
van Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen, de consoliderende maatschappij. 

Deze fout is met terugwerkende kracht in de enkelvoudige jaarrekening van Stichting Garantiefonds
Popfestivals Nijmegen verwerkt. Hierdoor wijkt het resultaat van Stichting Valkhof Festival Nijmegen in
deze jaarrekening 2019 af met het gepresenteerde resultaat volgens de jaarrekening 2019 van Stichting
Valkhof Festival Nijmegen.

Bijzondere posten 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot
het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid
apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Grondslagen 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste
van de enkelvoudige staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa 

Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de enkelvoudige staat van ba-
ten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering. 
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Overige reserves 

Overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves. Overige
reserves zijn vrij uitkeerbaar aan de aandeelhouders.

Kortlopende schulden 

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. De
opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De lasten worden
verantwoord als deze voorzienbaar zijn.

De baten zijn ingedeeld bij de baten van verbonden organisaties.

Lasten 

De lasten in de jaarrekening worden gesplitst in lasten besteed aan doelstellingen en kosten beheer en
administratie en worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het verslagjaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten 

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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3.4 Toelichting op de enkelvoudige balans

Activa 

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

21  Vorderingen op gelieërde stichtingen

Rekening courant met de Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen 2.771 10.548
Rekening courant met de Stichting Oranjepop Nijmegen 837 862
Rekening courant met de Stichting Valkhof Festival Nijmegen 1.446 11.135

5.054 22.545

Vanwege het negatieve eigen vermogen van Stichting Valkhof Festival Nijmegen en de aansprakelijkheid
die Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen draagt ten aanzien van de schulden van Stichting
Valkhof Festival Nijmegen, is ervoor gekozen om de vordering op laatstgenoemde stichting af te boeken.

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Vordering op Stichting Valkhof Festival Nijmegen
Nominale waarde vordering 7.500 18.000
Voorziening ter grootte van het negatief eigen vermogen van Stichting
Valkhof Festival Nijmegen

-6.054 -6.865

Reële waarde vordering 1.446 11.135

22  Liquide middelen

Rabobank 347 16.599

De aanwezige liquide middelen staan direct ter vrije besteding van de stichting beschikbaar.
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Passiva 

Reserves en fondsen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven. Dit vermogen dient
Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen aan te houden ten behoeve van het uitvoeren van haar
doelstelling, namelijk het in zekere zin waarborgen van de continuïteit van de met haar verbonden
maatschappijen.

Overige
reserve

Resultaat
boekjaar

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2019
26.814 12.325 39.139

Toevoeging resultaat vorig
boekjaar 12.325 -12.325 -
Resultaat boekjaar - -83.741 -83.741

Stand per 31 december 2019 39.139 -83.741 -44.602

Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

23  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 4 5

24  Overige schulden en overlopende passiva

Kortlopende lening Stichting Doornroosje 50.000 -
Overige schulden en overlopende passiva -1 -

49.999 -

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen  en regelingen

Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen heeft geen rechten, verplichtingen en regelingen, anders
dan de in de balans opgenoemde zaken.
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3.5 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en l asten

2019 2018
€ €

25  Baten

Resultaat uit verbonden organisaties zonder winststreven -84.392 12.670
Overige baten 714 -

-83.678 12.670

Deelname in resultaat Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen -31.229 17.873
Deelname in resultaat Stichting Oranjepop Nijmegen -53.163 -8.794
Deelname in resultaat Stichting Valkhof Festival Nijmegen *) -599 3.591
Resultaat -84.991 12.670

*) Voor de deelname in het resultaat van Stichting Valkhof Festival Nijmegen wordt verwezen naar de
paragraaf 'Informatieverschaffing over foutherstel' op pagina 27 van deze jaarrekening.

26  Kosten beheer en administratie

Advieskosten - 282

27  Financiële baten en lasten

Rente en bankkosten 63 63
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