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Onderwerp

Financieel verslag over het boekjaar 2021

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2021 bestaande uit het accountantsrapport, de
jaarstukken en de bijlagen. 

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken, het bedrijfsresultaat, de financiële
positie en de fiscale positie.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening
en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld. Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het
accountantsrapport geen zekerheid verstrekt. 
De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 2.798.609 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 48.833,
samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Deze jaarrekening van Stichting Academiehuis de Grote Kerk te Zwolle is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat
van baten lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.



Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Academiehuis de
Grote Kerk. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Benadrukking van onzekerheid (Covid-19)

Het Covid-19 virus heeft ook invloed op Stichting Academiehuis de Grote Kerk. Op pagina 13 van de
toelichting op de jaarrekening heeft u toegelicht wat de impact van het Covid-19 virus op Stichting
Academiehuis de Grote Kerk reeds is geweest en met wat voor impact u nog rekening houdt. Ook heeft u
toegelicht welke maatregelen u al genomen heeft en welke maatregelen u overweegt nog te nemen, waarbij
ook is aangegeven van welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten u verwacht gebruik te
maken. Wij zijn het met u eens dat de jaarrekening in deze situatie op grond van de regels in het
verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. Dat neemt niet
weg dat er op dit moment in Nederland en de rest van de wereld nog steeds onzekerheden met betrekking
tot de ontwikkeling en gevolgen van het Covid-19 virus blijven bestaan. Daarom merken wij op dat de door
uw genomen maatregelen altijd moeten worden beoordeeld naar de actuele situatie op het moment dat
kennis wordt genomen van deze jaarrekening.

Algemeen

Bedrijfsgegevens

Stichting Academiehuis de Grote Kerk heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van
de instandhouding van de Grote of Sint Michaëlskerk in de stad Zwolle en de daarin aanwezige interieur
delen van historisch en/of cultureel belang; het presenteren van het gebouw en de inventaris aan bezoekers
van de stad Zwolle; het organiseren en/of faciliteren van activiteiten die het gebouw actuele culturele,
educatieve en/of spirituele betekenis geven.

Bestuur

Het bestuur bestaat per balansdatum uit:
- De heer J. Hagedoorn als voorzitter;
- De heer E.R. Helder als secretaris;
- De heer A.S. Kiesouw als penningmeester;
- Mevrouw P.A. Petersen;
- De heer B. Schouten;
- De heer A.J. Bouman. 

Kamer van Koophandel

Stichting Academiehuis de Grote Kerk is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 62516949.

Weergave bedragen 

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Stichting Academiehuis de Grote Kerk
Zwolle
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Fiscale positie

Aangezien Stichting Academiehuis de Grote Kerk geen winstoogmerk heeft, is zij niet belastingplichtig voor
de vennootschapsbelasting. 

Ondertekening

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag
bereid.

Het accountantsrapport, inclusief de samenstelverklaring die betrekking heeft op de in dit financieel verslag
opgenomen jaarrekening, is digitaal ondertekend. De naam en digitale handtekening van de accountant zijn
opgenomen aan het einde van dit financieel verslag.

Stichting Academiehuis de Grote Kerk
Zwolle
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Bestuursverslag

Algemeen

Dit verslag van het bestuur betreft:
Statutaire naam Stichting Academiehuis de Grote Kerk
Statutaire zetel Zwolle
Rechtsvorm Stichting

Verslag van de activiteiten

Ook in het jaar 2021 heeft de exploitatie van het Academiehuis te lijden gehad van de coronamaatregelen.
Na versoepelingen in het voorjaar en een experiment met openstelling volgde later in het jaar weer een
noodzakelijke sluiting, juist in de maanden waarin grotere evenementen geprogrammeerd stonden.
Tegenover deze inkomstendervingen stonden bijdragen van de gemeente Zwolle in het kader van de
coronasteunmaatregelen. Ondanks de maatregelen konden tijdens de openstellingen mooie evenementen
worden georganiseerd, sloot het Academiehuis zich aan bij het Grootste Museum van Nederland en kreeg de
verdere uitwerking van de Programmalijnen gestalte. Ook was er aandacht voor de vele vrijwilligers die een
belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van het openhouden en exploiteren van de kerk.

De sluitingen hadden als voordeel dat de restauratie van het Academiehuis zonder belemmering en dus
versneld doorgang kon vinden. Afronding zal daardoor eerder plaatsvinden, wat voor de exploitatie op
langere termijn gunstig kan zijn. Met name de vloer, buitenzijde en de gewelven werden in het verslagjaar
aangepakt.

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen keer, vrijwel altijd in volledige samenstelling. In januari
traden twee nieuwe bestuursleden toe en in december werd afscheid genomen van de voorzitter van het
eerste uur, Janco Cnossen. Bij die gelegenheid kreeg hij van de gemeente Zwolle de erepenning van de stad
uitgereikt. Coby Zandbergen trad in januari af als bestuurslid om met de taak van directeur van
Academiehuis Grote Kerk op zich te nemen. Bedoeling daarvan is de exploitatie van de kerk de zo
noodzakelijke impuls te geven, de organisatie klaar te stomen ten behoeve van de betere exploitatie en toe te
laten groeien naar een bestuursmodel met een Raad van Toezicht. Tussen beide laatste punten bestaat
nauwe samenhang.

In de zomer sloot het bestuur een lening van 550.000 euro af bij het Nationaal Restauratiefonds ten einde
investeringen te kunnen doen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van het Academiehuis. Daaruit werden
in het verslagjaar meubels betaald die zowel voor de boekenmarkt als voor het gebruik als studie- en
ontmoetingsfaciliteit inzetbaar zijn. Het bestuur heeft ook plannen voor het inrichten van een keukenfaciliteit.
De gemeente Zwolle kondigde aan dat het Academiehuis als onderdeel van de culturele infrastructuur van de
gemeente Zwolle na 2021 mag gaan rekenen op een bijdrage van de gemeente.

In het verslagjaar werden ook voorbereidingen getroffen voor de volgende grote restauratie in het gebouw,
die van het beroemde achttiende-eeuwse Schnitgerorgel. Jammer genoeg werd het besluit over een bijdrage
in het kader van de Rijksregeling Klinkend Erfgoed, aangekondigd voor het najaar, uitgesteld tot 2022.

Zwolle, 30 juni 2022

Stichting Academiehuis de Grote Kerk
Zwolle
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Jaarrekening



Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2021 31 december 2020

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 25.549 7.687
Activa in uitvoering 766.126 101.155

791.675 108.842

Vlottende activa

Voorraden  (2)

Gereed product en handelsgoederen 6.348 -

Vorderingen  (3)

Debiteuren 14.841 4.813
Subsidievorderingen 152.225 341.412
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 95.115 118.882
Overige vorderingen 6.016 15.306

268.197 480.413

Liquide middelen  (4)

Kas 321 -
Rekening-courant bank 1.732.068 1.168.521

1.732.389 1.168.521

2.798.609 1.757.776

Stichting Academiehuis de Grote Kerk
Zwolle
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Passiva

31 december 2021 31 december 2020

Stichtingsvermogen  (5)

Overige reserves -889 -49.722

Langlopende schulden  (6)

Schulden aan kredietinstellingen 1.821.668 1.329.584
Overige schulden 87.190 90.999

1.908.858 1.420.583

Kortlopende schulden  (7)

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 72.499 57.916
Subsidieverplichtingen 421.770 69.186
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 140.370 229.350
Overige schulden 239.732 15.981
Overlopende passiva 16.269 14.482

890.640 386.915

2.798.609 1.757.776

Stichting Academiehuis de Grote Kerk
Zwolle
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Staat van baten en lasten over 2021

2021 werkelijk 2020 werkelijk

Baten
Netto-baten  (8) 132.778 182.333
Kostprijs van de baten 100.938 52.983
Lasten van uitbesteed werk en andere externe lasten 175.197 137.697

Saldo -143.357 -8.347

Subsidiebaten  (9) 427.286 68.440
Giften  (10) 40.832 29.850

468.118 98.290

Totaal baten 324.761 89.943

Lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa  (11) 4.780 4.611
Overige bedrijfslasten  (12) 255.365 291.229

Totaal lasten 260.145 295.840

64.616 -205.897

Overige baten  (13) 3.240 8.646

Saldo voor financiële baten en lasten 67.856 -197.251

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (14) 881 -
Rentelasten en soortgelijke kosten   (15) -19.904 -6.728

Financiële baten en lasten -19.023 -6.728

Saldo baten en lasten 48.833 -203.979

Stichting Academiehuis de Grote Kerk
Zwolle
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Stichting Academiehuis de Grote Kerk heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van
de instandhouding van de Grote of Sint Michaëlskerk in de stad Zwolle en de daarin aanwezige interieur
delen van historisch en/of cultureel belang; het presenteren van het gebouw en de inventaris aan bezoekers
van de stad Zwolle; het organiseren en/of faciliteren van activiteiten die het gebouw actuele culturele,
educatieve en/of spirituele betekenis geven.

Identificatiegegevens

Naam Stichting Academiehuis de Grote Kerk
Rechtsvorm Stichting
Statutaire zetel Zwolle
Nummer Kamer van Koophandel 62516949

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2021 geen werknemers in dienst.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving (RJK C1).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het jaarrekeningregime voor micro rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:395a BW is op de rechtspersoon
van toepassing. 
Het bestuur heeft er echter voor gekozen om de jaarrekening op te maken op basis van het
jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 2:396.

Gevolgen uitbraak Covid-19 virus
Het Covid-19 virus heeft ook invloed op Stichting Academiehuis de Grote Kerk. De kerk is in 2021 enkele
maanden dicht geweest en vanaf medio april 2021 heeft de stichting haar deuren weer geopend met strikte
regels om te kunnen voldoen aan het onderling afstand houden voor de bezoekers. 
De opbrengsten zijn wel sterk gedaald in de periode dat de stichting dicht was. Directie en bestuur van de
stichting hebben wel de verwachting dat dit op de lange termijn weer zal aantrekken. 
Daarnaast is de stichting ook enkele maanden dicht geweest in 2021 vanwege de restauratie. De gemeente
Zwolle heeft twee maal een subsidie verstrekt in het kader van het Covid-19 virus. Dit betreft een subsidie
voor Corona-noodsteun faciliterende en presenterende instellingen cultuur. 

Stichting Academiehuis de Grote Kerk kan tot op heden aan haar verplichtingen voldoen en heeft daarnaast
gebruik gemaakt van de door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten. Zij heeft namelijk gebruik
gemaakt van de TVL. 

Op basis van bovenstaande uiteenzetting is de jaarrekening opgesteld op basis van de veronderstelling dat
de activiteiten kunnen worden gecontinueerd. 

Stichting Academiehuis de Grote Kerk
Zwolle
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Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Academiehuis de Grote Kerk zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. 

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-
methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

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.

Stichting Academiehuis de Grote Kerk
Zwolle
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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. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde
wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schuld in de
winst- en verliesrekening 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

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-baten

Onder netto-baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Kostprijs van de baten

Onder de kostprijs van de baten wordt verstaan de directe aan de verkochte en geleverde goederen en
diensten toe te rekenen kosten. 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Lasten algemeen

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

Stichting Academiehuis de Grote Kerk
Zwolle
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Afschrijvingen

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is
voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur/verwachte toekomstige
gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingspercentages bedragen voor:
Inventaris  20

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stichting Academiehuis de Grote Kerk
Zwolle
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

Inventaris Activa in
uitvoering

Totaal

Boekwaarde per 1 januari
Aanschafwaarde 23.682 101.155 124.837
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -15.995 - -15.995

Boekwaarde beginbalans 7.687 101.155 108.842

Mutaties in het boekjaar
Investeringen 22.642 664.971 687.613
Afschrijvingen -4.780 - -4.780

Saldo van mutaties 17.862 664.971 682.833

Boekwaarde per 31 december
Aanschafwaarde 46.324 766.126 812.450
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -20.775 - -20.775

25.549 766.126 791.675

Stichting Academiehuis de Grote Kerk heeft in 2019 voor € 1,- het bloot eigendom verkregen van de Grote
Kerk te Zwolle.

Vlottende activa

2. Voorraden

31-12-2021 31-12-2020

Gereed product en handelsgoederen

Handelsgoed 6.348 -

3. Vorderingen

Debiteuren 14.841 4.813
Subsidievorderingen 152.225 341.412
Belastingen en premies sociale verzekeringen 95.115 118.882
Overige vorderingen en overlopende activa 6.016 15.306

268.197 480.413

Stichting Academiehuis de Grote Kerk
Zwolle
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31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren

Debiteuren 14.841 5.893
Voorziening dubieuze vorderingen - -1.080

14.841 4.813

De voorziening voor oninbaarheid is individueel bepaald.

Subsidievorderingen

Subsidievordering 152.225 40.000
Subsidievordering inzake restauratie - 301.412

152.225 341.412

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 95.115 118.882

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode 79.737 98.580
Omzetbelasting derde kwartaal 13.992 12.298
Suppletie boekjaar 1.386 -
Suppletie voorgaand boekjaar - 8.004

95.115 118.882

Overige vorderingen

Nog te factureren - 3.516
Overige vorderingen op korte termijn 6.016 11.790

6.016 15.306

4. Liquide middelen

Kas

Kas 321 -

Rekening-courant bank

Rabobank rekeningen 1.732.068 1.168.521

1.732.068 1.168.521

Stichting Academiehuis de Grote Kerk
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Passiva

5. Stichtingsvermogen

31-12-2021 31-12-2020

Bestemmingsfonds SIM

Stand per 1 januari - 110.471
Onttrekking bestemmingfonds - -110.471

Stand per 31 december - -

Overige reserves

Stand per 1 januari -49.722 154.257

-49.722 154.257
Voorstel resultaatbestemming 48.833 -203.979

Stand per 31 december -889 -49.722

Voorstel tot bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt voor het resultaat toe te voegen aan de overige reserves.
Dit voorstel, dat nog dient te worden goedgekeurd door het bestuur, is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Verwerking resultaat 2020

Conform het besluit van het bestuur is het resultaat 2020 verrekend met de overige reserves.

6. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Leningen 1.821.668 1.329.584
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Leningen

Rente-
voet per
balans-
datum

Stand per 1
januari 2021 Opgenomen Afgelost

Stand per
31
december
2021

Obligatielening herinrichting Grote Kerk te
Zwolle - 87.500 - - 87.500
Nederlandse Waterschapsbank 1,00 1.300.000 - -43.333 1.256.667
Lening NRF 1,00 - 550.000 - 550.000

1.387.500 550.000 -43.333 1.894.167
Af te lossen in volgend boekjaar 72.499

Langlopend deel eindbalans 1.821.668

Zekerheidstelling:

Er zijn geen zekerheden gesteld met betrekking tot de obligatielening. 

Door de stichting is de obligatielening uitgegeven ten behoeve van de financiering van de herinrichting van de
Grote- of Sint Michaelskerk te Zwolle.
De obligaties zijn uitgegeven in de periode van 30 november 2018 tot 1 juli 2019.

Over de obligaties wordt geen rente vergoed, er is sprake van maatschappelijk rendement. 
De uitloting van de obligaties vindt plaats in een periode van zes jaar, te beginnen eind 2021.
Er is voor een bedrag van € 87.500 aan obligaties uitgegeven en een even groot bedrag is door de stichting
ontvangen. 

Voor de lening van de Nederlandse Waterschapsbank is als zekerheid gesteld dat door de gemeente Zwolle
borg zal worden gegarandeerd voor de ontvangen geldlening. 

De aflossing vindt plaats in 30 jaarlijkse termijnen en duurt tot augustus 2050.

Voor de lening van NRF zijn de volgende zekerheden gesteld:
- In verband met de financiering zal een notariële akte van geldlening opgesteld worden;
- Overschrijding van de kosten is voor rekening en risico van Stichting Academiehuis de Grote Kerk.

Voor de eerste 36 maanden zal de aflossing van deze lening worden opgeschort. Voor deze periode zal
alleen maandelijks de rente geïncasseerd worden. Na de looptijd van 36 maanden zal de lening in de
resterende 144 maanden (vanaf juli 2024) volledig worden afgelost. 

31-12-2021 31-12-2020

Overige schulden

Gereserveerde SIM gelden 87.190 90.999
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Waarvan
langer dan
één jaar op
31-12-2021

Waarvan
langer dan vijf

jaar op
31-12-2021

Waarvan
langer dan
één jaar op
31-12-2020

Waarvan
langer dan vijf

jaar op
31-12-2020

Langlopende schulden

Leningen 1.821.668 1.479.000 1.329.584 1.083.333
Overige schulden 87.190 - 90.999 -

1.908.858 1.479.000 1.420.583 1.083.333

7. Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Leningen 72.499 57.916

Subsidieverplichtingen

Vooruitontvangen subsidies 270.240 69.186
Subsidieverplichting inzake restauratie 151.530 -

421.770 69.186

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 140.370 229.350

Overige schulden

Overige schulden op korte termijn 14.115 15.729
Kruisposten - 252
Nog uit te geven bijdragen/giften 225.617 -

239.732 15.981

Overlopende passiva

Accountantskosten 4.000 4.000
Inhuur staf en overige 8.455 6.140
Nog te betalen rente 3.814 4.342

16.269 14.482

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Met betrekking tot de kortlopende schulden ten bedrage van € 818.141 per 31 december zijn geen
zekerheden gesteld.
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet verwerkte verplichtingen

Investeringsverplichtingen 

Stichting Academiehuis de Grote Kerk heeft ten aanzien van de restauratie nog een investeringsverplichting
van € 650.000 per 31 december 2021.
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Toelichting op de staat baten en lasten over 2021

Baten

2021
werkelijk

2020
werkelijk

8. Netto-baten

Opbrengsten programmalijn 72.206 51.242
Kostprijs programmalijn -39.645 -10.564

Saldo 32.561 40.678

Opbrengsten academielijn 13.901 49.149
Kostprijs academielijn -9.274 -16.505

Saldo 4.627 32.644

Opbrengsten monumentenlijn 39.067 53.248
Kostprijs monumentenlijn -4.008 -5.665

Saldo 35.059 47.583

Toetreding grootste museum van Nederland -33.314 -

Saldo -33.314 -

Opbrengsten steunstichting Schnitger orgel 7.604 28.694
Kostprijs steunstichting Schnitger orgel -14.697 -20.249

Saldo -7.093 8.445

Inhuur staf -167.903 -135.377
Overige externe kosten -2.883 -272
Kosten vrijwilligers -4.411 -2.048

Totaal saldo -143.357 -8.347

9. Subsidiebaten

Overheidsbijdragen en subsidies
Bijdrage Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) 41.551 65.940
Subsidie provincie Overijssel 15.000 2.500
Subsidies gemeente Zwolle, noodfonds 242.200 -
Overige subsidies gemeente Zwolle 7.638 -
Overige subsidies 10.000 -
Subsidie gemeente Zwolle voorgaand boekjaar 110.897 -

427.286 68.440

Totaal subsidies 427.286 68.440

10. Giften

Academiehuis en overige giften 40.832 29.850

11. Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Inventaris 4.780 4.611
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2021
werkelijk

2020
werkelijk

12. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten 180.860 276.989
Kosten machines, installaties en inventaris 9.780 1.968
Kantoor- en administratiekosten 24.218 12.000
Verkooplasten 35.442 4.714
Algemene lasten 5.065 -4.442

255.365 291.229

Huisvestingslasten

Gas, water en elektra 50.802 29.177
Onderhoud gebouwen 11.732 4.624
Belastingen en zakelijke lasten 166 165
Verzekeringen 26.223 30.071
Schoonmaakkosten 10.820 8.465
Bewakingslasten 4.023 2.846
Kosten herinrichting Grote Kerk - 140.065
Kosten restauratie i.k.v. RRM - -5.279
Kosten in kader SIM 74.377 65.031
Overige huisvestingslasten 2.717 1.824

180.860 276.989

De kosten in kader van de SIM over 2021 zijn opgenomen in het totaal van de kosten voor de restauratie.
Hiervan is 80% subsidiabel en is de overige 20% opgenomen onder de post Activa in uitvoering onder de
materiele vaste activa. 

Kosten machines, installaties en inventaris

Reparatie en onderhoud 4.574 1.232
Kleine aanschaffingen 5.206 736

9.780 1.968

Kantoor- en administratiekosten

Kantoorbehoeften 7.092 1.451
Automatiseringslasten 7.814 -
Telecommunicatie 102 67
Porti 34 -
Accountantskosten 5.713 8.189
Kosten website 2.069 2.001
Overige kantoorlasten 1.394 292

24.218 12.000

Verkooplasten

Reclame en advertenties 10.433 1.170
Representatielasten 1.380 3.048
Incassokosten 40 -
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren -1.330 -100
Kosten Michaelsgame 2.008 -
Bestuurskosten 3.906 596
Kosten Academiehuis 19.005 -

35.442 4.714
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2021
werkelijk

2020
werkelijk

Algemene lasten

Advieslasten 275 -
Notarislasten 641 -
Verzekeringen 464 1.173
Vrijwilligersvergoedingen 3.292 1.723
Contributie en abonnementen 300 -
Correctie kosten voorgaande jaren 93 -7.338

5.065 -4.442

13. Overige baten

Vergoeding TVL 3.240 4.646
Vergoeding TOGS - 4.000

3.240 8.646

14. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente Belastingdienst 881 -

15. Rentelasten en soortgelijke kosten  

Bankkosten en provisie 1.247 2.399
Rente hypothecaire leningen 18.657 4.329

19.904 6.728
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Zwolle, 30 juni 2022

J. Hagedoorn E.R. Helder 

A.S. Kiesouw



Bijlagen



Overzicht ontvangen bedragen in 2021
Gever Omschrijving T.b.v Giften Bijdragen Subsidies 

Gemeente Zwolle Noodsteun Q1 en Q2 Exploitatie 114.975
Gemeente Zwolle Noodsteun Q3 en Q4 Exploitatie 127.225

Gemeente Zwolle Faciliteren expositieruimte Exploitatie 28.235

Gemeente Zwolle Orgelconcerten Klassiek 3.100

Zwolse8 Gebruik meubilair Gebruik meubilair 10.000

Zwolse8 Gebruik meubilair tm 2032 Educatie 95.000

Flynth Sponsorbijdrage Academiehuis 1.000
Alm Sponsorbijdrage Meubilair 1.000

Unie Vastgoed Michaelsorde Klassiek 45.000

Hoog-Erve Michaelsorde Klassiek 12.500
Padron BV Michaelsorde Klassiek 12.500

Unie Vastgoed Michaelsorde Klassiek 12.500

B.H. Oving Michaelsorde Academiehuis 7.500

J. Zandbergen Michaelsorde Inrichting huiskamer 7.500
Dhr & Mevr. Zuidema Michaelsorde Academiehuis 5.000

Provincie Overijssel Sociale Hypotheek Overijssel 2.0 15.000

Fonds voor Cultuur Participatie Academiehuis Erfgoedvrijwilligers 5.000
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Bezoekers offerkist Academiehuis 3.290

Bezoekers via website Academiehuis 1.048

Bezoekers via dagopenstelling Academiehuis 1.124

Vrijwilliger Boekenmarkt Academiehuis 1.400

Afscheidscadeau Herinrichting Kantoren Academiehuis 2.652

Xandoo Herinrichting Kantoren Academiehuis 3.148

Ex Arbor Fructus Beheer Herinrichting Heerenkamer Academiehuis 10.000
R. Exoo Inrichtig Huiskamer Academiehuis 688

Stichting Schnitgerorgel Zwolle via Academiehuis

Rabobank Clubsupport SSZ 1.977

Particulieren Monumentendag op 11.09.21 SSZ 200

Particulieren Website SSZ -

Totaal 23.550 211.477 293.535

Totaalbedrag 528.563
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Bijlage II - Overzicht exploitatieresultaat 2020-2021

bj. 2021 bj. 2020

Saldo baten en lasten 48.833€            -203.979€        

Allocatie Noodfonds bj.2020 -110.897€        110.897€          

Gecorrigeerd resultaat -62.064€           -93.082€           

Bij: kosten herinrichting -€                   140.065€          

Af: giften herinrichting -42.856€           -62.925€           

Exploitatieresultaat Academiehuis -104.920€        -15.942€           

Af: bijdrage Noodfonds Gemeente -242.200€        -110.897€        

Oorspronkelijk Exploitatieresultaat -347.120€        -126.839€        
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