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JAARVERSLAG

INLEIDING

Scala Centrum voor de Kunsten is een stichting die bij notariële akte is opgericht per 
1 januari 2009.

Doelstelling en kernactiviteiten
De stichting heeft ten doel de bevordering van de kunstbeoefening, kunstzinnige vorming en kunst-
educatie in de ruimste zin van het woord in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Steenwijkerland, 
Westerveld en De Wolden en aangrenzende gebieden.
De stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van lessen, cursussen, projecten en 
evenementen voor alle leeftijdsgroepen.
In de bijlagen wordt  inzicht gegeven in de  omvang, aard en kosten van de verschillende activiteiten 
per gemeente  (ook ten opzichte van de begroting 2021 en de jaarrekening 2020).

BESTUUR EN MANAGEMENT

Tot en met 31 december 2021 bestond de bestuursvorm uit een Raad van Toezicht.
De samenstelling was als volgt.

Bestuurder tot en met 31 december 2021
T. Torreman, interim directeur bestuurder

Leden raad van toezicht tot en met  31 december 2021
Dhr. G.R. van der Meij, voorzitter
Dhr. G. Rundervoort, secretaris
Dhr. J. H.P. Wouters
Dhr. M.H. Thiry 

Per 1 januari 2022 heeft een juridische afsplitsing plaatsgevonden.
De statuten voor de stichting Scala Centrum voor de Kunsten zijn gewijzigd.
De bestuursvorm is gewijzigd van een raad van toezichtmodel naar een model
met een algemeen en dagelijks bestuur.

Zakelijke leider
Mw. C.M. Leppen

Algemeen bestuur
Mw. M. Diemer, voorzitter
Dhr. M.H. Thiry, bestuurslid
Dhr. G. Rundervoort, bestuurslid

Jaarverslag

Over 2021 is door de stichting een beknopt jaarverslag samengesteld.
In het jaarverslag zijn onder andere weergegeven de activiteiten in het schooljaar,
mutaties in het verslagjaar en een overzicht van de leerlingen.

Het jaarverslag wordt toegevoegd aan de jaarrekening.

Begroting 2021
De begroting 2021  werd in de bestuursvergadering van 16 juni 2020  vastgesteld.
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Bedrijfsvoering en organisatie
Aan de hand van de beschikbare budgetten per gemeente heeft Scala voor de betreffende 
gemeenten werkplannen opgesteld. Binnen de hierin vastgelegde kaders is getracht 
de verschillende activiteiten uit te voeren.

Een belangrijk criterium daarbij waren de vaste aanstellingen van de docenten voor de 
verschillende disciplines. Een deel van het personeel is op tijdelijke basis aangetrok-
ken. Hierdoor behield het instituut een zekere mate van flexibiliteit en kon redelijk worden 
ingespeeld op verschillen in vraag en aanbod van leerlingen. 

In een klein management-team was  één manager verantwoordelijk voor het team  cultuureducatie, 
vrije tijd & projecten. In het team was de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor alle 
zakelijke aspecten en bewaakt  het overzicht, de kwaliteit en de strategische relaties. 
Er was een beperkt aantal medewerkers voor administratieve taken, pr en communicatie, 
voor projecten en voor facilitaire aangelegenheden. Scala voorziet in een klein kernteam van
docenten. Daarnaast worden, naar behoefte, zelfstandige docenten op free lance basis ingeschakeld.

Verbonden partijen
Er zijn geen verbonden partijen.

Toekomstige ontwikkelingen
Scala Centrum voor de Kunsten bevindt zich in een situatie waarin
- met minder gemeentelijke subsidie wordt gewerkt;
- cultureel ondernemerschap een grotere rol speelt;
- dienstverlening aan het onderwijs de centrale functie is;
- de organisatie met een kleine vaste kern werkt en daardoor flexibeler is.
Scala vervult  de cultuureducatieve spilfunctie in de gemeenten Meppel, Steenwijkerland,
Westerveld, Staphorst en De Wolden en Hoogeveen.  
Het  onderzoek gedaan naar de intensivering van de samenwerking of fusie
van Scala, ICO en Kunst en Cultuur Drenthe is inmiddels afgerond. 
Per 1 januari 2022 heeft is de afdeling Cultuur op School ondergebracht in de nieuwe 
stichting CultuurKLIK.  Een deel van het personeel wordt ondergebracht in deze 
stichting. De gemeenten zullen de subsidies voor de naschoolse activiteiten
en de binnenschoolse lessen apart toekennen.
Daarbij is de intentie om de subsidie voor de naschoolse lessen de komende jaren
verder af te bouwen.

Missie
Scala is in de gemeenten en regio’s van haar werkgebied dé netwerkspeler voor 
cultuureducatie en amateurkunst. Scala heeft cursusaanbod voor het onderwijs,
ontwikkelt kunstzinnig talent en biedt de werkplaats en training aan voor
talentontwikkeling. Kort gezegd: Scala is een van de belangrijkste speler 
op de regionale markt van kunst en cultuur. Daarbij zien wij ons als een netwerkspeler 
van formaat en als een veelzijdig aanbieder van cultuuronderwijs. 
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Bijdragen gemeenten
De gemeenten hebben onderstaande budgetten beschikbaar gesteld. Dit is conform begroting.

     Bijdrage 2021 Bijdrage
Uitkomst Begroot 2020

Hoogeveen 482.420 472.000 462.420
Meppel 310.287 317.000 310.287
Steenwijkerland 232.000 232.000 277.200
Westerveld 177.000 181.000 177.000
De Wolden 169.000 173.000 174.000

1.370.707 1.375.000 1.400.907

Vorenstaande verdeling is reeds in de balans per 31 december 2021 opgenomen.

Toelichting op de exploitatie-uitkomsten over 2021

Over het verslagjaar 2021 bedraagt het nadelig resultaat 18.836       
Begroot voor 2021 een nadelig resultaat van 3.000         

Per saldo nadeliger 15.836       

Onderstaand worden afwijkingen van de rekening 2021 ten opzichte van laatstbedoelde begroting
geanalyseerd.

Lagere subsidie gemeenten 4.293
Lagere lesgelden 87.959
Hogere personele frictiekosten 53.000
Hogere reorganisatiekosten 114.715
Hogere algemene kosten 31.120

291.087

Hogere opbrengst cultuureducatie 14.068
Hogere overige opbrengsten 26.472
Lagere personeelskosten 187.016
Lagere afschrijvingen en reserveringen 8.243
Lagere huisvestingskosten 29.892
Lagere specifieke kosten 9.560
                      

275.251

                                           
Totaal nadeliger ten opzichte van begroting 15.836
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Lagere subsidie gemeenten
Een aantal  gemeenten heeft de subsidie niet geïndexeerd. Dat betekent dat de totale gemeentelijke
bijdrage lager uitkomt.
De gemeente Hoogeveen heeft over 2021 een bedrag ad  € 20.000 aan coronasteun verleend.

Lagere lesgelden
De lagere lesgeldopbrengst wordt veroorzaakt door een lagere bezettingsgraad.
Daarnaast is het aantal inschrijvingen voor de lessen per 1 augustus aanzienlijk afgenomen.
Dit is naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van de coronacrisis.

Hogere personele frictiekosten
De reorganisatie brengt personele frictiekosten met zich mee. Deze bestaan uit een afkoopregeling en kosten
voor langdurige ziekte en daarbij behorende reïntegratiekosten.

Hogere reorganisatiekosten
De kosten voor de Drentse samenwerking/fusie komen hoger uit dan verwacht.
Er sprake van hogere advieskosten en meerkosten interim directie.

Hogere algemene kosten
De hogere algemene kosten worden veroorzaakt door incidenteel hogere kosten 
voor automatisering en daarnaast door de inzet van een Marketingbureau.
Ook de kosten voor het bestuur kwamen aanzienlijk hoger uit.

Hogere opbrengst cultuureducatie
De opbrengst cultuureducatie komt hoger uit dan verwacht. Dit heeft vooral te maken met 
het feit dat de scholen in het kader van de NPO-regeling extra activiteiten afnemen. Daarnaast
zijn er scholen in omliggende gemeenten die ook diensten afnemen bij Scala.
Anderzijds is de opbrengst vanuit de Muziek Impuls regeling lager dan verwacht.
Dit heeft o.a. te maken met de corona waardoor een aantal activiteiten niet gepland konden 
worden.

Hogere overige opbrengsten
Door meer projectmatige activiteiten (waaronder Young TV) komen deze opbrengsten
hoger uit. 

Lagere personeelskosten
De personeelskosten komen lager uit dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat er minder 
activiteiten hebben plaatsgevonden als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast zijn enkele medewerkers
uit dienst getreden. De werkzaamheden worden nu vooral verricht op ZZP-basis. 

Lagere afschrijvingen en reserveringen
De afschrijvingen komen lager uit dan begroot. Er zijn de afgelopen jaren weinig 
aanschaffingen gedaan. 

Lagere huisvestingskosten
Vanwege meevallende kosten voor het gebruik van dependances komen de huisvestingskosten
lager uit.

Lagere specifieke kosten
Deze kosten waren ook aanzienlijk lager omdat ook als gevolg van de coronacrisis activiteiten
geen doorgang hebben gevonden.
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Bestemming resultaat

De jaarrekening 2021  sluit met een  nadelig  resultaat van €   31.772

Dit resultaat is als volgt verdeeld:

Nadelig resultaat € 18.836
Onttrekking aan reserves -€ 37.297
Toevoeging aan reserves € 50.233

Per saldo € 31.772

In de toelichting op de balans worden de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 
nader gespecificeerd.

Meppel, 20 april 2022
mw. C. Leppen, zakelijk leider.
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JAARREKENING

BALANS PER 31-12-2021

Na verwerking resultaatbestemming 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020
    

   Vaste activa

1. Materiële vaste activa

    Inventaris 11.788          33.546         

   Vlottende activa

2. Vorderingen en overlopende activa 592.910        434.857       

3. Liquide middelen 443.975        357.725       

1.048.673     826.128       
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PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

    Vaste passiva

4. Eigen vermogen
Algemene reserve 44.809          76.581         

Bestemmingsreserve vervanging inventaris -                10.000         
Egalisatiereserve vervanging ziekte 54.212          53.978         
Bestemmingsreserve aanschaf instrumenten -                27.297         
Bestemmingsreserve coronaschade 25.000          25.000         
Bestemmingsreserve personele frictiekosten 50.000          -              

Totaal 174.020        192.856       

5. Voorzieningen

Voorziening onderzoek samenwerking/fusie -                45.000         
Voorziening personele frictiekosten 53.000          -              
Voorziening jubilea 3.025            8.020           
Voorziening groot onderhoud 16.011          16.011         

Totaal 72.036          69.031         

    Vlottende passiva

6.  Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 45.846          16.842         
Belastingen en premies sociale verzekeringen 59.255          57.979         
Overige schulden 156.767        149.906       

Totaal 261.868        224.727       

 Overlopende passiva 540.749        339.514       

 1.048.673     826.128       
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

        Begroting
2021 2021 2020

BATEN
1. Subsidie gemeenten 1.370.707     1.375.000  1.400.907    
2. Lesgelden 452.041        540.000     518.185       
3. Opbrengst cultuureducatie 320.068        306.000     262.858       
4. Overige opbrengsten 67.972          41.500       79.952         

2.210.788     2.262.500  2.261.902    

LASTEN
5. Personeelskosten 1.533.484     1.720.500  1.623.217    
6. Personele frictiekosten 53.000          -             -              
7. Reorganisatiekosten 114.715        -             53.862         
8. Algemene kosten 153.620        122.500     128.598       
9. Afschrijvingen en reserveringen 21.757          30.000       26.827         
10. Huisvestingskosten 274.608        304.500     330.479       
11. Specifieke kosten 78.440          88.000       61.543         

2.229.624     2.265.500  2.224.526    

Gewoon jaarresultaat -18.836         -3.000        37.376         

Toevoegingen aan bestemmingsreserves
Egalisatiereserve vervanging ziekte -234              -             -4.800         
Aanschaf instrumenten -                -             -5.000         
Coronaschade -                -             -25.000       
Personele frictiekosten -50.000         -             -              

Onttrekkingen aan bestemmingsreserves
Egalisatiereserve bij ziekte -                -             822             
Aanschaf instrumenten 27.297          3.000         1.507           
Vervanging inventaris 10.000          -             -              

Resultaat na mutaties bestemmingsreserves -31.772         -             4.905           
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen van de financiële verslaggeving.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste 
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.  De vergelijkende cijfers zijn aangepast indien dit voor de
duidelijkheid en transparantie van belang was.

Waarderingsgrondslagen
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingskosten en verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de  geschatte economische levensduur en worden berekend 
op basis van een vast percentage  van de verkrijgings- of vervaardigingskosten, rekening houdend 
met de residu-waarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze
worden opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico
van oninbaarheid worden in  mindering gebracht, Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
krediet-instellingen en kasmiddelen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarvan de om-
vang onzeker maar wel betrouwbaar te schatten is. De voorzieningen worden gewaardeerd op 
nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.
Dit is meestal de nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd
tegen nominale waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Uitgangspunt bij het bepalen van het resultaat is de toepassing van het continuïteitsbeginsel.De 
baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben, 
onverschillig of zij tot de ontvangsten en uitgaven in dat verslagjaar hebben geleid. Baten worden
slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten waarvan de oor-
sprong in het boekjaar ligt, worden in de jaarrekening verwerkt, indien zij bekend zijn op het 
moment van het vaststellen van de jaarrekening.

Opbrengsten
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten
onder aftrek van kortingen.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten
in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs
van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Alle ontvangen subsidies en fondsen zijn opgenomen conform de beschikkingen, toekennings-
brieven en andere voorwaarden.

Projecten
Voor projecten met een korte doorlooptijd worden de kosten en bijbehorende opbrengsten 
verantwoord in het jaar van afronden van het project. Voor langlopende projecten, waarbinnen 
meerdere deelprojecten zijn te onderscheiden, vindt toerekening van de kosten en opbrengsten
plaats  naar rato van afronding van de deelprojecten.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op
basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van
de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze 
niet in mindering zijn  gebracht op investeringen.

Pensioenen
De stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over 
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de 
balans opgenomen.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten
en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA
1. Materi ële vaste activa 2021 2020

Het verloop is als volgt:
                                                
Boekwaarde per 1 januari 33.546       54.426       
Aanschaffingen in het verslagjaar -             5.945         
Desinvesteringen in het verslagjaar -             -45.701      

33.546       14.670       
Afschrijvingen in het verslagjaar 21.758       26.825       
Vermindering afschrijving i.v.m. desinvesteringen -             -45.701      

Boekwaarde per 31 december 11.788       33.546       

Cumulatieve aanschafwaarde 507.552     540.007     
Cumulatieve afschrijvingen 495.764     506.461     

Boekwaarde ultimo boekjaar 11.788       33.546       

Het instituut huurt de ruimten in het Cultureel Centrum voorzien van algemeen meubilair. Op de staat  
van materiële vaste activa staat alleen de specifieke, aan activiteiten gebonden,  inventaris  
(instrumenten, inventaris ten behoeve van de afdeling beeldende vorming en hard- en software).  

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen en overlopende activa

Deze post is als volgt te specificeren:
31-12-2021 31-12-2020

Overige vorderingen
- debiteuren 585.648     385.666     
- af: voorziening dubieuze debiteuren -15.040      -14.151      
-  debiteuren per saldo 570.608     371.515     
- projecten 15.770       42.600       
- UWV -             4.800         
- salarissen -             1.168         
- diversen 6.531         14.774       

592.910     434.857     

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt.
In 2021 werd €  15.974,-  onttrokken aan de voorziening dubieuze debiteuren en er is  €  16.863
toegevoegd aan de voorziening.
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3. Liquide middelen

De liquide middelen (vrij ter beschikking staand)  zijn als volgt te specificeren:

31-12-2021 31-12-2020
   Kas
   ING-bank - zakelijke rekening 1.067         1.287         
   ING-bank - rentemeerrekening 323.586     241.627     
   ING-bank 108.344     108.362     

10.977       6.450         

443.975     357.726     

PASSIVA

4. EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve
2021 2020

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Stand per 1 januari 76.581       71.676       

Resultaat na mutaties bestemmingsreserves -31.772      4.905         
-             

Stand per 31 december 44.809       76.581       

Het negatief resultaat na mutaties bestemmingsreserves is onttrokken aan de algemene reserve.

Egalisatiereserve vervanging ziekte
De kosten voor vervanging bij ziekte komen volledig voor rekening van het instituut. Bij de
verzelfstandiging is afgesproken een egalisatiefonds vervangingen te vormen. 
In 2021 was sprake van ziekte van enkele medewerkers. Dit is slechts ten dele vervangen.

Het verloop van de egalisatiereserve is als volgt:

Stand per 1 januari 53.978       50.000       
Onttrekkingen boekjaar -             -822           
Dotatie boekjaar voordelig 234            4.800         

Stand per 31 december 54.212       53.978       
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Bestemmingsreserve aanschaf instrumenten

In verband met herclassificatie van de reserves is het saldo volledig vrij gevallen ten gunsten van de exploitatie.
Toekomstige investeringen zullen worden geactiveerd op de balans.

Het verloop van de reserve is als volgt: 2021 2020

Stand per 1 januari 27.297       23.804       
Toevoeging -             5.000         
Onttrekkingen boekjaar -27.297      -1.507        

Stand per 31 december -             27.297       

Bestemmingsreserve  vervanging inventaris

In verband met herclassificatie van de reserves is het saldo volledig vrij gevallen ten gunsten van de exploitatie.
Toekomstige investeringen zullen worden geactiveerd op de balans.

Het verloop van de reserve is als volgt:

Stand per 1 januari 10.000       10.000       
Onttrekking boekjaar -10.000      -             

Stand per 31 december -             10.000       

Bestemmingsreserve coronaschade

Als gevolg van de coronaperiode is er bij het vrijetijdsaanbod nog steeds sprake van een
lagere omzet. Dit werkt ook in 2022 nog door. De groepsbezetting is lager en er is bij enkele 
docenten sprake van leegstand.

Het verloop van de reserve is als volgt:

Stand per 1 januari 25.000       -             
Dotatie reserve -             25.000       

Stand per 31 december 25.000       25.000       

Bestemmingsreserve personele frictiekosten
De subsidiërende gemeenten hebben aangegeven de subsidie voor het vrijetijdsaanbod vanaf 1 augustus 2022
in 3 jaar tijd te willen afbouwen. Dit heeft naar verwachting grote gevolgen voor het personeel in loondienst.
Daarnaast spelen de gevolgen van de coronaperiode nog een rol.  Er is op dit moment nog sprake van
leegstand wat mogelijk deeltijdontslagen tot gevolg zal hebben.
Met het oog hierop is het noodzakelijk een bestemmingsreserve te vormen om de personele gevolgen hiervan
op te kunnen vangen. De geschatte kosten zijn € 50.000.

Het verloop van de reserve is als volgt:

Stand per 1 januari -             -             
Dotatie reserve 50.000       -             
Onttrekkingen boekjaar -             -             

Stand per 31 december 50.000       -             
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5. VOORZIENINGEN

Voorziening herstructurering samenwerking  Drentse instellingen

In verband met de herstructurering van de stichting en de samenwerking tussen Scala, ICO en Kunst en Cultuur
Drenthe is vorig jaar een voorziening ad € 45.000 gevormd met betrekking tot de in 2021 te verwachten kosten.

De kosten bestonden in 2021 uit een Due Diligence onderzoek, kosten voor interim management
en advieskosten. De werkelijke kosten ad € 155.571 zijn deels ten laste gebracht van deze voorziening.
De meerkosten interimdirectie ad € 65.310 en de meerkosten voor advies ad € 49.405 zijn ten laste
van de expoitatie 2021 gekomen.

Het verloop van de voorziening is als volgt:
2021 2020

Stand per 1 januari 45.000       100.300     
Dotatie voorziening -             45.000       
Onttrekkingen boekjaar -45.000      -100.300    

Stand per 31 december -             45.000       

Voorziening personele frictiekosten

In verband met de splitsing van de stichting zijn arbeidsovereenkomsten met medewerkers ontbonden.
Voor de hieruit voortvloeiende kosten is deze voorziening gevormd.
De te verwachten kosten voor 2022 en 2023 bedragen in totaal  € 103.000. Het gaat om kosten vanuit
een beëindigingsovereenkomst en door te betalen loonkosten waar geen arbeid tegenover staat.
Hiervan zal € 50.000 worden bekostigd door het ICO en Kunst en Cultuur Drenthe.

Het verloop van de voorziening is als volgt:

Stand per 1 januari -             -             
Dotatie voorziening 53.000       -             
Onttrekkingen boekjaar -             -             

Stand per 31 december 53.000       -             

Voorziening jubilea

Er is een voorziening getroffen met betrekking tot de toekomstige kosten van jubilea.

Stand per 1 januari 8.020 10.920
Onttrekkingen boekjaar -4.995 -2.900

Stand per 31 december 3.025 8.020

Voorziening groot onderhoud

In verband met te verwachten groot onderhoud in het gebouw in Hoogeveen 
is een voorziening getroffen ad € 16.011.

Het verloop van de voorziening is als volgt:

Stand per 1 januari 16.011 16.011

Stand per 31 december 16.011 16.011

Pagina 16



STICHTING SCALA CENTRUM VOOR DE KUNSTEN JAARRAPPORT 2021

6. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Dit betreft de volgende posten:  
31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren 45.846 16.842

Belastingen en premies sociale verzekeringen
- loonheffing 40.602 46.094
- B.T.W. 7.233 2.226
- pensioenverplichtingen 11.420 9.659

59.255 57.979

Overige schulden
- vakantiegelden 29.900 27.000
- gemeenten 0 0
- personeelskosten derden 65.518 47.370
- accountantskosten 6.500 6.063
- reiskosten 4.419 2.995
- huur gebouwen 25.677 6.585
- diversen 24.754 22.775

156.767 112.788

Overlopende passiva 31-12-2021 31-12-2020
De specificatie hiervan is als volgt

- lesgelden 266.882 248.108
- opbrengst projecten 273.867 91.406

540.749 339.514

De overlopende post voor projecten is aanzienlijk hoger dan in 2020.
Dit heeft te maken met het feit dat bepaalde projecten vooruit gefactureerd moesten worden
in het kader van de NPO- en Muziek Impulsregeling.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Scala huurt in Meppel een deel van De Plataan. Het huurcontract tussen de gemeente
Meppel en Scala is nog niet getekend. De vaste huur zou jaarlijks worden geïndexeerd.
De huur over 2021 bedroeg €  103.356.

Daarnaast betaalt Scala servicelasten aan beheersstichting De Plataan. De kosten
bedragen vanaf 2022 op jaarbasis € 71.489.
De opzegtermijn voor het contract is een jaar.

In Hoogeveen huurt Scala het pand aan De Markt 5. Hiervoor is een contract afgesloten met de 
gemeente Hoogeveen. Scala maakt vanaf 1 augustus 2013 gebruik van deze locatie ten behoeve
van de activiteiten in de gemeente Hoogeveen. De kosten hiervan bedroegen €  49.300  op jaarbasis.
De huur wordt jaarlijks geindexeerd.

De vaste leslocatie in de gemeente De Wolden is in basisschool De Heidevlinder. De kosten
bedragen € 3.500 op jaarbasis.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

BATEN
Begroting

2021 2021 2020

1. SUBSIDIE GEMEENTEN 1.370.707     1.375.000  1.400.907    

2. LESGELDEN 452.041        540.000     518.185       

3. OPBRENGST CULTUUREDUCATIE

3.1 Opbrengst projecten PO subsidiërende gemeenten 113.052        113.000     105.267       
3.2 Opbrengst projecten VO subsidiërende gemeenten 23.292          42.000       22.999         
3.3 Opbrengst projecten PO overige gemeenten 65.660          41.000       64.522         
3.4 Opbrengst projecten CEMK PO 19.690          10.000       37.570         
3.5 Opbrengst projecten CEMK VO 18.639          20.000       -              
3.6 Opbrengst projecten desk.bevordering 1.048            -             -              
3.7 Opbrengst projecten Muziek Impuls 28.990          75.000       32.500         
3.8 Opbrengst projecten werkdrukvermindering 4.000            -             -              
3.9 Opbrengst projecten NPO 30.739          -             -              
3.10 Opbrengst projecten Sociaal Domein 6.590            -             -              
3.11 Opbrengst overige  projecten 8.369            5.000         -              

320.068        306.000     262.858       
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Begroting
4. OVERIGE OPBRENGSTEN 2021 2021 2020

4.1 Verhuur instrumenten -289 1.800 1.207
4.2 Doorberekening kosten concierge aan Plataan 4.132            4.200         4.132           
4.3 Opbrengst bureau Scala 4.860            18.000       12.018         
4.4 Bijdrage Compenta 12.310          2.500         6.350           
4.5 Opbrengst project Young TV 29.754          10.000       37.170         
4.6 Diversen 17.206          5.000         19.075         

67.972          41.500       79.952         

LASTEN

5.  PERSONEELSKOSTEN

5.1 Kosten medewerkers op freelance-basis 547.087        613.000     626.128       

5.2 Salarissen 719.325        775.000     722.849       

Vervangers -                -             -              
Ontvangen ziekengelden -234              -             -4.800         

719.092        775.000     718.049       

5.3

Pensioenpremie 155.849        160.000     150.308       
Werkgeversaandeel ZVW 43.535          49.000       41.243         
Werkgeversbijdrage premie ziektekosten 6.637            7.500         7.628           
Overige personeelskosten 14.162          15.000       12.678         
Kosten nascholing/bijscholing 747               5.000         29               

220.930        236.500     211.886       
WW-premie 12.071          29.000       26.078         

233.001        265.500     237.964       

5.4 Reiskosten: 34.304          67.000       41.076         

267.306        332.500     279.040       

1.533.484     1.720.500  1.623.217    

Sociale lasten minus inhouding in
procenten van de salarissen en ziekengelden 32,402 34,258 30,232
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De personeelskosten excl. de reiskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Salarissen Sociale lasten
en zieken- -/- inhouding

Directe personeelskosten gelden 32,402% Totaal 2021 2020

Freelance-medewerkers 442.249     -                442.249     512.485       

Medewerkers uitvoerend
werk incl. garantie-uren (A) 306.820     99.416          406.236     439.083       

749.069     99.416          848.486     951.568       

Indirecte personeelskosten

Directie 73.842       73.842       73.000         
Managementteam 106.093     34.376          140.470     134.949       
Coördinatie cultuur op school 169.925     55.059          224.984     211.371       
Administratie 97.908       31.724          129.632     122.880       
Freelance huishoudelijke dienst 19.196       19.196       28.843         
P.R. 38.346       12.425          50.770       47.729         
Freelance coördinatie hiphop 11.800       11.800       11.801         

(B) 517.109     133.584        650.693     630.573       

(A+B) 1.266.178  233.001        1.499.179  1.582.141    

Indirecte personeelskosten in procenten van de directe
personeelskosten excl. reiskosten 76,689 66,267

Recapitulatie totale personeelskosten

Uitvoerend
             werk Totaal 2021 2020

Salarissen en
sociale lasten 848.486 848.486 951.568
Toeslag indirecte
personeelskosten 650.693 650.693 630.573

Reiskosten 34.304 34.304 41.076

1.533.484 1.533.484 1.623.217

De genoemde personeelskosten betreffen personeel in loondienst en inhuur derden.
Gemiddeld aantal fte's in loondienst in 2021:  12,62    (2020: 13,13 fte).
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Begroting
2021 2021 2020

6. PERSONELE FRICTIEKOSTEN

6.1 Dotatie voorziening 53.000          -             -              

53.000          -             -              

7. REORGANISATIEKOSTEN

7.1 Advieskosten 49.405          -             8.862           
7.2 Meerkosten interim directeur 65.310          -             -              
7.3 Dotatie voorziening herstructurering Drentse 

samenwerking/fusie -                -             45.000         

114.715        -             53.862         

8. ALGEMENE KOSTEN

8.1 Kantoorbenodigdheden 1.267            2.000         944             
8.2 Accountantskosten 12.598          12.500       12.040         
8.3 Advieskosten -                3.000         -              
8.4 Porti 1.381            5.000         3.869           
8.5 Telefoon 5.705            7.000         5.459           
8.6 Drukwerk 10.895          15.000       12.797         
8.7 Computerverwerkingskosten (lesgelden

en salarisadministratie) 39.412          25.000       42.922         
8.8 Overige bureaukosten 1.200            1.500         785             
8.9 Incassokosten 6                   500            -30              
8.10 Advertenties/PR-bureau 23.500          5.000         5.017           
8.11 Kosten bestuur, vergaderingen en representatie 16.462          6.000         10.072         
8.12 Rente en kosten bank en giro 2.601            2.500         2.027           
8.13 Assurantie algemeen 3.131            4.000         3.345           
8.14 Kantinekosten Markt 5, Hoogeveen 1.293            2.500         1.615           
8.15 PR en marketing 4.286            5.000         3.636           
8.16 Contributies en abonnementen 6.348            6.000         6.646           
8.17 Overige organisatiekosten 1.476            10.000       12.443         
8.18 Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 16.863          5.000         5.000           
8.19 Diversen 5.196            5.000         11               

153.620        122.500     128.598       
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9. AFSCHRIJVINGEN Begroting
2021 2021 2020

9.1 Inventaris 1.129            1.000         920             
9.2 Instrumenten 2.833            5.000         4.357           
9.3 Hardware 808               11.000       2.254           
9.4 Inventaris beeldende vorming 777               1.000         870             
9.5 Inventaris gebouw Hoogeveen 4.404            4.000         6.620           
9.6 Website 7.004            5.000         7.004           
9.7 Young TV -                -             -              
9.8 Bestelbus 4.802            3.000         4.802           

21.757          30.000       26.827         

 
10. HUISVESTINGSKOSTEN

Huur gebouwen:
10.1 Dependances 20.001 45.000 66.173
10.2 Hoofdgebouw Meppel (incl. energie) 167.006 165.000 168.619
10.3 Gebouw Markt 5 Hoogeveen 65.334 64.000 67.638

 
252.341 274.000 302.430

10.4 Assurantie inventaris 2.648 3.000 2.583
10.5 Schoonmaakkosten 9.594 10.000 9.659
10.6 Schoonmaakkosten gebouw Hoogeveen 8.115 12.500 10.106
10.7 Onderhoud gebouw, tuin en inventaris 1.263 1.000 706
10.8 Overige huisvestingskosten 647 4.000 4.995

274.608 304.500 330.479
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11. SPECIFIEKE KOSTEN Begroting
2021 2021 2020

11.1 Kosten muziek en muziekhuur 2.944            2.000         457             
11.2 Kosten instrumenten 4.425            7.000         5.178           
11.3 Huur instrumenten  566               1.000         543             
11.4 Assurantie instrumenten 640               1.000         856             
11.5 Materialen en hulpmiddelen 5.384            11.000       10.326         
11.6 Kosten Scala-busje 2.305            3.000         2.464           
11.7 Kosten uitvoeringen 10.820          10.000       5.239           
11.8     Kosten projecten cultuurmenu Meppel 46.644          13.000       9.819           
11.9     Kosten projecten basisonderwijs 693               13.000       2.698           
11.10   Kosten projecten voortgezet onderwijs -                2.000         1.430           
11.11   Kosten projecten Rijnbrinkgroep -                3.000         246             
11.12   Kosten overige projecten -                3.000         1.504           
11.13   Overige specifieke kosten 3.991            10.000       3.377           
11.14   Kosten amateurkunst Westerveld -                -             3.176           
11.15   Kosten projecten Muziek Impuls -                10.000       13.331         
11.16   Kosten projecten VMBO -                3.000         73               
11.17   Kosten projecten Young TV -                -             1.001           
11.18   Examenkosten 27                 -4.000        -175            

78.440          88.000       61.543         
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OVERIGE TOELICHTINGEN EN VASTSTELLING JAARREKENING

INSTELLINGSGEGEVENS

Naam instelling :  Stichting Scala Centrum voor de Kunsten
Adres :  Vledderstraat 3c
Postcode/woonplaats :  7941 LC Meppel
Telefoon :  0522-258855
E-mail :  info@ontdekscala.nl
Website :  www.ontdekscala.nl
Bankrekeningnummer :  NL69 INGB 0002752220
Kamer van Koophandel :  01142574
Fiscaal nummer :  8202.72.553.B01

Gebeurtenissen na balansdatum

Per 1 januari 2022 heeft een juridische afsplitsing plaatsgevonden. Dit in het kader 
van de herstructurering Drentse samenwerking en fusie.
De activiteiten Cultuur op School zijn ondergebracht in een nieuwe stichting (CultuurKLIK).
De naschoolse activiteiten worden verricht binnen de stichting Scala Centrum voor de 
Kunsten.

Voorstel bestemming van het resultaat 

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen betreffende de resultaatbestemming.
Het bestuur stelt voor het resultaat na mutaties in de bestemmingsreserves ad  €  31.772
ten laste van de algemene reserve te brengen.

VERANTWOORDING UIT HOOFDE VAN DE WET NORMERING TOPINKOMENS

Naam: Dhr. T. Torreman
Functie: interim directeur bestuurder

Aanstelling geen dienstbetrekking

Periode 2021:  1 januari tot en met 31 december
2020:  1 januari tot en met 31 december

2021 2020

Beloning € 172.498 € 148.074
Belaste vergoedingen                  -               -

Totaal € 172.498 € 148.074

Maxima op basis van
normbedragen per maand € 209.000 € 242.400
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
Aan: Het bestuur van Stichting Scala Centrum voor de Kunsten 
 
 
A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2021 

 
Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Scala Centrum voor de Kunsten te Meppel 
gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Scala Centrum voor de Kunsten op 31 december 
2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en de Beleidsregels toepassing WNT. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2021; 
2. het exploitatieoverzicht 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 de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Scala Centrum voor de Kunsten 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. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, 
die bestaat uit: 
• het jaarverslag; 
• de bijlagen. 
 
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 algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving is vereist . 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten volgens in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Nederlandse Standaard 720. 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 
jaarverslag en de bijlagen in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaggeving. 
 
 
C. 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 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT). 
 
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 stichting 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 stichting 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. 
 
Op onze website en op www.nba.nl kunt u meer informatie vinden over de aard van onze 
werkzaamheden. 
 
 
Emmen, 20 april 2021   
 
 
HD Accountants B.V. 
 
 
 
 
J.H. Keuter 
Registeraccountant 


