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Financiele Positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 47.563 86.682

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiele vaste activa 0 0

Werkkapitaal 47.563 86.682

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 114.876 121.317
Liquide middelen 428.132 384.291

543.008 505.608

Af: kortlopende schulden 495.445 418.926

Werkkapitaal 47.563 86.682

Het werkkapitaal kan gedefinieerd worden als dat deel van de vlottende activa
dat door langlopend vermogen is gefinancierd. Wanneer het werkkapitaal
negatief is, dan wordt een deel van de vaste activa gefinancierd met kortlopend
vermogen. Zolang het werkkapitaal postitief is, kunt u voldoen aan uw
kortlopende verplichtingen.

31-12-2021 31-12-2020
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de balans per 31 december 2021 na resultaatbestemmming

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa

Vorderingen 114.876€             121.317€      
Liquide middelen 428.132€             384.291€      

543.008€     505.608€      

Totaal 543.008€     505.608€      

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen
Algemene reserve 47.563€               42.549€        
Bestemmingsfonds -€                    39.118€        
Egalisatiereserve -€                    5.015€          

47.563€      86.682€        

Kortlopende schulden 495.445€     418.926€      

Totaal 543.008€     505.608€      
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Staat van baten en lasten over het boekjaar 2021

Lasten 2021 Begroot 2020

Beheerslasten
Beheerslasten personeel 79.015€                      82.400€        50.345€            
Beheerslasten materieel 49.078€                      47.050€        41.603€            
Totaal beheerslasten 128.093€                   129.450€      91.949€            

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel 292.625€                   291.300€      188.993€          
Activiteitenlasten materieel 425.174€                   875.750€      270.450€          
Totaal activiteitenlasten 717.798€                   1.167.050€   459.443€         

Som der lasten 845.891€                   1.296.500€   551.392€         

Baten 2021 begroting 2020

Eigen inkomsten
Publieksinkomsten - kaarverkoop 2.882€                      184.000€     6.725€             
Publieksinkomsten - overig -€                         22.500€       -€                
Sponsoring & partnerbijdragen 4.600€                      185.000€     122.563€         
Inbreng partnership Talentontwikkeling 47.350€                    70.000€       
Overige directe inkomsten 48.958€                    18.000€       45.888€           
Totaal eigen inkomsten 103.790€                  479.500€     175.176€         

Subsidies en overige bijdragen
Incidentele bijdrage gemeenten en fondsen -€                         20.000€       153.007€         
Structurele bijdrage 705.340€                   797.750€      267.874€          
Totaal subsidies en overige bijdragen 705.340€                   817.750€      420.881€         

Totaal baten 809.130€                   1.297.250€   596.058€         

Saldo voor financiele baten en lasten -36.761€                    750€              44.666€            
Financiele baten en lasten -2.358€                       -€               -534€                
Exploitatieresultaat -39.119€                    750€              44.133€            

Resultaatbestemming
Algemene reserve 5.014€                        -€                  
Bestemmingsfonds Covid 19 -39.118€                    39.118€            
Egalisatiereserve Noord-Brabant -5.015€                      5.015€              
Resultaat -39.119€                    44.133€            



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen
Stichting Playgrounds is een platform voor regionaal en (inter)nationaal toonaangevend
werk op het gebied van innoverend bewegend beeld. 
De stichting is bij notariele akte d.d. 16 mei 2007 opgericht als Stichting Playgrounds
Audiovisual Arts Festival. Bij statutenwijziging d.d. 16 januari 2017 is de naam van de 
stichting is gewijzigd in Stichting Playgrounds.

Per balansdatum is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter de heer L.L.G. Hendricks
Secretaris mevrouw L.B. Luc
Penningmeester mevrouw P.J.M. Voorhuis
Bestuurslid mevrouw A.M. Markham
Bestuurslid mevrouw M. Van der Werf - de Rooij

Gevolmachtigden zijn de heer L.H.J. van Rooij, artistiek directeur, en mevrouw
S. M. Rietdijk, zakelijk leider.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De jaarrekening is opgesteld 
in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties
zonder winststreven.
De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen
nominale waarden. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd.
Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van 
lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening
houdend met een eventuele restwaarde. Materiële vaste activa aangeschaft
gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven. 

Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn
opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op
de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele
beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Alle kortlopende vorderingen
en kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.



Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van
het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. 
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Baten
De baten betreffen de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde
goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Rentebaten en -lasten
Rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentebaten
en -lasten van bank- en spaartegoeden.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA 2021 2020

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 250€                4.831€                       
Omzetbelasting 51.973€           39.053€                     
Vooruitbetaalde kosten 20.099€           22.430€                     
Nog te ontvangen inkomsten 121€                7.802€                       
Nog te ontvangen subsidies 41.750€           47.201€                     
Overige vlottende activa 683€                -€                          

114.876€         121.317€                   

te ontvangen subsidies
Eindhoven cultuur 3.250€             1.701€                       
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie -€                 12.000€                     
Gemeente Breda 8.500€             3.500€                       
Brabant C 30.000€           30.000€                     

41.750€           47.201€                     

Liquide middelen

Rabobank Rekening Courant 180.897€         38.122€                     
Rabobank BedrijfsSpaarrekening 146.140€         344.962€                   
Triodos spaarrekening 100.000€         -€                          
Kas 1.095€             1.207€                       
totaal liquide middelen 428.132€         384.291€                   

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

PASSIVA 2021 2020

Eigen vermogen
Algemene reserve
Stand per 1 januari 42.548€           42.548€                     
Dotatie 5.015€             -€                              
Onttrekking -€                    -€                              
Stand per 31 december 47.563€           42.548€                     

Bestemmingsfonds Covid 19
Stand per 1 januari 39.118€           -€                              
Dotatie -€                    39.118€                     

Onttrekking (39.118)€          -€                              
Stand per 31 december -€                    39.118€                     

Binnen de Regeling Aanvullende Ondersteuning Culturele en Creatieve Sector COVID-19  zijn

middelen ondergebracht in een COVID-19 bestemmingsfonds. Deze middelen zijn in 2021

ingezet voor de ontwikkeling van streaming faciliteiten, hybride activiteiten en extra

opdrachten aan makers (Rogier vd Zwaag, BinkBeats, Jólan vd Wiel, Tosca v Weerden en

Dimphy Huijssen). De middelen die in 2021 ter beschikking zijn gesteld, zijn opgenomen als

vooruitontvangen subsidie en worden in 2022 volledig ingezet ten behoeve van extra opdrachten

aan makers.

Egalisatiereserve Noord-Brabant 2021-2024
Stand per 1 januari 2021 5.015€             
Vrijval tbv algemene reserve (5.015)€            
Toevoeging 2021 -€                    
Stand per 31-12-2021 -€                    

De jaarlijkse toevoeging aan de reserve is berekend op basis van het aandeel van de provinciale 

subsidie aan de totale baten. Aangezien het resultaat van 2021 negatief is, is de toevoeging

voor 2021 nihil.

Totaal Eigen vermogen 47.563€           86.681€                     
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Gebeurtenissen na balansdatum
Door COVID-19 en de overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het virus te
voorkomen, zijn de mogelijkheden tot een fysiek programma in 2022 nog steeds beperkt.
Als kleine organisatie is Playgrounds flexibel en hebben we in korte tijd weten
te schakelen naar een succesvol online programma en zijn eerste stappen weer gezet voor 
fysiek programma. Maar het opstarten naar fysieke activiteiten zal financiële risico's met zich
meebrengen. Playgrounds moet voorzichtig blijven en zal waar nodig in 2022 opnieuw 
overschakelen naar online of kleinschaligere activiteiten, om veiligheid voor publiek, 
personeel en organisatie te waarborgen.
Vanaf 2022 zal Playgrounds een pensioenregeling aanvangen voor het personeel.
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Toelichting op de Staat van baten en lasten 

De Gemeente Eindhoven ondersteund Stichting Playgrounds voor het programma 2021-2022 voor
€65.000 per jaar. Deze bijdrage is geindexeerd voor verwachte arbeidskostenontwikkeling en 
prijsontwikkeling, waardoor €1.300 aan extra middelen ter beschikking zijn gesteld. 

De Gemeente Breda heeft in het kader van de subsidieregeling Professionele Kunsten 2021-2024 
Breda-Brabantstad een subsidie toegekend van €100.000 per jaar.

De subsidie van het Stimuleringsfonds (SCI) is een toezegging van € 350.000 per jaar voor de periode
2021-2024. Deze bijdrage is geindexeerd voor verwachte arbeidskostenontwikkeling
en prijsontwikkeling, waardoor € 28.902 voor het jaar 2021 aan extra middelen ter beschikking zijn 
gesteld. Voor 2021 hebben we de onderbesteding van deze structurele bijdrage
ondergebracht bij vooruitontvangen subsidies.
Daarnaast heeft Playgrounds binnen de COVID-regeling €46.900 ontvangen in 2021. Deze
middelen worden in 2022 ingezet voor extra opdrachten naar makers/kunstenaars en konden
vanwege de korte termijn niet meer in 2021 gerealiseerd worden.

Playgrounds is penvoeder voor verschillende talentontwikkelingstrajecten. Deze trajecten lopen
door meerdere jaren. Budgetten worden verdeeld door de projectenjare op basis van behoefte. 
Baten en lasten worden zo ieder jaar evenredig belast. Mede door opschorten van activiteiten 
vanwege COVID-19,  zijn er meer dan gemiddeld middelen doorgeschoven naar 2021 en 2022. 
Hierdoor lopen realisaties niet altijd synchroon met begroting. De subsidies en partnerbijdragen
evenals kosten  voor alle talentontwikkelingstrajecten worden naar behoefte van de talenten 
verder ingevuld. 

In 2019 is gestart met het talentontwikkelingsprogramma DocNext (documentaire). 
Dit traject, voor  6 talenten liep door tot en met 2021. Voor dit traject is € 160.000
toegekend vanuit de Talenthub regeling Noord Brabant. In 2021 is het project afgerond en 
het laatste deel van de bijdrage ingezet.
In 2020 is gestart met het talentontwikkelingsprogramma Next AV (audiovisueel). 
Dit is opgedeeld in 2 trajecten van ieder 8 talenten. Per traject is € 220.000 toegekend vanuit
de Talenthub regeling Noord Brabant, en €50.000 voor het eerste traject vanuit het Filmfonds. 
In 2021 is het tweede traject opgestart. In 2022 wordt het eerste traject afgrond. 

Provincie Noord Brabant heeft in het kader van de subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord
Brabant & Nationale Brabantse §1 Professionele kunsten 2021-2024 een subsidie
toegekend van € 152.750 per jaar.

2021 Begroot 2020

Financiele baten en lasten -2.358€              -€             -534€                 


