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Nijkerk, 30 juni 2021

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u het jaarrapport 2020 aan van Stichting Continental Sound. Het jaarrapport bestaat uit
de jaarrekening 2020, die vooraf wordt gegaan door het accountantsrapport.

1. Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Continental Sound te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van
baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

-2A.P. van Middelkoop AA
info@accountantskantoorvanmiddelkoop.nl
Lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Arkerpoort 16-b
3861 PS Nijkerk

Telefoon: 033 – 247 01 23
Kamer van Koophandel: 32141704
www.accountantskantoorvanmiddelkoop.nl

Accountantskantoor

Van Middelkoop
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2021.

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 de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonderwinststreven. 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 Continental Sound.
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.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

2. Fiscale positie
De Stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting in verband met de vrijstelling ex artikel 2,
letter e van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

-3A.P. van Middelkoop AA
info@accountantskantoorvanmiddelkoop.nl
Lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Arkerpoort 16-b
3861 PS Nijkerk

Telefoon: 033 – 247 01 23
Kamer van Koophandel: 32141704
www.accountantskantoorvanmiddelkoop.nl
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Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2021.

3. Ondertekening
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een nadere
toelichting zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,
Accountantskantoor Van Middelkoop

A.P. van Middelkoop
Accountant-Administratieconsulent

-4A.P. van Middelkoop AA
info@accountantskantoorvanmiddelkoop.nl
Lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Arkerpoort 16-b
3861 PS Nijkerk

Telefoon: 033 – 247 01 23
Kamer van Koophandel: 32141704
www.accountantskantoorvanmiddelkoop.nl

Bestuursverslag 2020

BESTUURSVERSLAG 2020 STICHTING CONTINENTAL SOUND

Statutaire naam: Stichting Continental Sound te Rotterdam
Doelstelling: Stichting Continental Sound stelt zich ten doel het bevorderen en verbreiden van het
evangelie door middel van positieve evangelische muziek, het organiseren van muzikale en artistieke
vorming en scholing en de bevordering daarvan en het meewerken aan culturele activiteiten,
seminars en dergelijke. Tevens wil de stichting de internationale samenwerking onder jeugd
bevorderen door uitwisseling van koren, solisten en orkesten. De stichting ziet zich in dit verband als
een internationale, interkerkelijke organisatie
Samenstelling van het bestuur: In 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen: L. La Rivière
(Voorzitter), M.C. La Rivière-Zwarts (secretaris) en M. den Harder (penningmeester).
Directie: de stichting heeft geen directie
Verslag van de activiteiten van 2020
MAGAZINE SJOFAR
Dit magazine is DE spreekbuis. Een redactie werkt aan het blad. SJOFAR kwam 4 X uit, komt uit in full
color, 16 pagina’s. Geregistreerde vrienden en giftengevers krijgen dit magazine
LEZINGEN, SPREEKBEURTEN, SEMINARS, CONFERENTIES en WERKBEZOEKEN
Door corona werden alle activiteiten geschrapt. Voor het eerste jaar in de 50 jarige geschiedenis
konden er geen werkbezoeken, spreekbeurten, conferenties en trainingen gehouden worden.. De
aandacht is volledig verlegd naar de Masterclass Cultural Leadership.
CONTINENTALS
Als onderdeel van de Europese taak, werden de Continental vestigingen virtueel (vanwege Corona)
bezocht in Roemenië, Hongarije, Slowakije. Er is bijna iedere maand contact om te volgen wat de
corona effecten zijn. Roemenië, Hongarije en Slowakije houden het hoofd boven water en bereiden
zich voor op mogelijk nieuwe tours en concerten in 2021. Om te laten zien dat de moeder-organisatie
nog springlevend is, werden nieuwe CD’s van de Continentals uitgebracht o.a. een jubileumbox met
het beste van 50 jaar van the Continentals. Dat genereerde weer veel media aandacht.
ADVISERING
Dit jaar werden diverse adviezen uitgebracht o.a. op het gebied van auteursrecht. Ook al helpt de
website www.kenniscentrumauteursrecht.nl op vele terreinen, er blijven gespecialiseerde zaken
over.
Het CAC
Leen La Rivière neemt geen deel meer aan het bestuur van het CAC
Platform Kerk en Kunst
Er wordt actief deelgenomen in dit bestuur en activiteiten om zo de kunsten breed ingang te doen
vinden en om zo tevens jong talent te kunnen stimuleren. De vergaderingen gingen vanwege corona
on line
Masterklas
De afgelopen jaren (2016-2018) heeft Leen La Rivière de belangrijkste kantelmomenten beschreven
die van wezenlijk belang bleken te zijn voor de ontwikkeling van onze organisatie en de deelnemers
van onze vele projecten en deze omgewerkt tot een serie lectures, welke het curriculum zijn van een
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masterclass Cultural Leadership. Delen van die lectures zijn uitgetest op seminars in Frankrijk,
Oostenrijk en Nederland. In september 2018 ging de eerste masterclass van start met 28
internationale studenten en verheugende resultaten. Slot van deze eerste masterklas was in januari
2019. In 2019 gingen 2 masterklassen van start: in januari met 10 studenten en in september met 10
studenten. Op deze wijze wordt de kennis en ervaring overgedragen aan de volgende generaties. De
masterklas bestaat uit 24 lectures, die wekelijks op woensdag verstuurd worden via het systeem van
distant learning. Franstalige studenten en Duitstalige studenten blijken toch onvoldoende kennis van
het Engels te hebben. Dus werd besloten de hele masterclass en bijbehorende boeken te vertalen. In
September 2020 ging de eerste Franstalige masterclass van start met een 20 studenten. Duitse
vertaling duurde wat langer, die eerste Masterclass start in januari 2021. De Masterclass had in 2020
een totaal van 35 internationale studenten. 14 studenten schreven hun afstudeerthesis, deze kregen
een certificaat. Om de instroom makkelijker te maken zal er een speciale website komen.
Tot slot
Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen jaar en spreekt haar vertrouwen uit voor
de toekomst
Rotterdam, 30 juni 2021
Leen La Rivière
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Jaarrekening 2020

Stichting Continental Sound te Rotterdam
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2021.

1. Balans per 31 december 2020 (na verwerking netto resultaat)

Activa

31 december 2020

31 december 2019

€

€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

-

-

p.m.

p.m.

-

-

-

8.131

82

82

31.487

69.752

31.519

77.965

31.519

77.965

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op gelieerde instellingen
Overlopende activa
Liquide middelen

Totaal activa
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Passiva

31 december 2020

31 december 2019

€

€

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves

30.359

76.384

-

104

1.210

1.477

1.210

1.581

31.569

77.965

KORTLOPENDE SCHULDEN
Leveranciers
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva
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2. Staat van baten en lasten over 2020

2020

2019

€

€

BATEN
Bedrijfsopbrengsten

23.529

24.551

-

90.000

23.529

114.551

Incidentele lasten

44.580

16.000

Overige bedrijfskosten

24.634

20.114

69.214

36.114

-/- 45.685

78.437

Rentebaten

-

-

Rentelasten

340

383

-/- 340

-/- 383

-/- 46.025

78.054

Resultaat deelneming

-

-

Vennootschapsbelasting

-

-

-/- 46.025

78.054

Incidentele baten

LASTEN

BEDRIJFSRESULTAAT
UITKOMST RENTEBATEN EN -LASTEN

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

RESULTAAT NA BELASTINGEN

Het resultaat van 2020 wordt in mindering gebracht op de overige reserves.
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3. Kasstroomoverzicht over 2020

2020

2019

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Netto resultaat

-/- 46.025

78.054

8.131

-/- 1.926

-/- 371

-/- 8.386

-/- 38.265

67.742

Investeringen vaste activa

-

-

Desinvesteringen vaste activa

-

-

-

-

Bij: resultaat deelneming
Mutaties in het werkkapitaal:
Vorderingen en overlopende activa
Kortlopende schulden

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-/- 38.265

67.742

Liquide middelen per 1 januari

69.752

2.010

Liquide middelen per 31 december

31.487

69.752

-

-

31.487

69.752

Netto kasstroom

Maximum krediet bij kredietinstellingen per 31 december
Beschikbare liquiditeit per 31 december
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4. Toelichting algemeen
Aard van de activiteiten
Stichting Continental Sound stelt zich tot doel het bevorderen van de verbreiding van het
evangelie door middel van positieve evangelische muziek, het organiseren van muzikale en
artistieke vorming en scholing en de bevordering daarvan en het meewerken aan culturele
activiteiten seminars en dergelijke. Tevens wil de Stichting de internationale samenwerking
onder jeugd bevorderen door uitwisseling van koren, solisten en orkesten. De Stichting ziet zich
in dit verband als een internationale, interkerkelijke organisatie. De stichting is eigenaar en
beheerder van de concepten Continental Singers, Continental Kids, Young Continentals,
Continental Encores en Discipel. Het werkterrein van de stichting omvat Nederland en Europa.
Voor de verwezenlijking van dit doel treedt de stichting op als bemiddelaar, adviseur en
stimulator voor het optreden van koren en orkesten die door haarzelf, Stichting Continental
Ministries Europe en Continental Ministries USA worden samengesteld.

Stimulering Europa activiteiten
De stichting is belast met de stimulering van de Continental activiteiten onder andere in Oost
Europa maar ook in andere Europese landen.

Statutaire zetel en inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 21125740.

ANBI registratie
Met ingang van 2008 worden Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) geregistreerd bij de
belastingdienst. Met deze registratie kunnen donateurs hun gift in aftrek brengen op hun
belastingaangifte. Sinds 1 januari 2012 heeft de stichting de aanvullende cultuurstatus. De
stichting is als zodanig bij de belastingdienst geregistreerd.

Samenstelling bestuur
Op 31 december 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen: L. La Rivière (voorzitter),
M.C. La Rivière-Zwarts (secretaris) en M. den Harder (penningmeester).

Personeelsgegevens
Er zijn in 2020 evenals in het voorafgaande jaar geen personeelsleden in dienst.
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Opgaaf bezoldiging bestuursleden
De bestuursleden ontvangen behalve een vrijwilligersvergoeding geen andere vergoedingen
voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Vaststelling jaarrekening vorig jaar
De jaarrekening van het vorig boekjaar is vastgesteld door het bestuur op 30 juni 2020. Het
resultaat na belastingen over het boekjaar 2019 ad € 78.054 is overeenkomstig het voorstel in
de jaarrekening van vorig jaar toegevoegd aan de overige reserves.

Legaat
In 2019 heeft de stichting een vrij besteedbaar legaat van € 90.000 ontvangen. Deze opbrengst is
verantwoord als incidentele baten.

Agio storting op aandelen B.V. Continental Sound Music CSM
Op 22 juni 2021 heeft de buitengewone vergadering van aandeelhouders van B.V. Continental
Sound Music CSM besloten tot een agiostorting op de aandelen van deze vennootschap ter
grootte van € 50.000. In de afgelopen jaren heeft de Stichting Continental Sound meerdere
malen bedragen overgemaakt naar de vennootschap of betalingen aan derden gedaan ten
behoeve van de vennootschap. Het totaal is per 31 december 2020 gestegen tot € 44.580. Het is
steeds de bedoeling geweest om de vennootschap in haar kapitaal te versterken zodat de
ondersteunende functie van de vennootschap ten behoeve van de stichting gewaarborgd blijft.
De agiostorting heeft plaatsgevonden door het totaal van de genoemde betalingen ad € 44.580
als kapitaalstorting aan te merken en voor het overige ad € 5.420 door overmaking op de
bankrekening van de vennootschap. In de jaarrekening is per 31 december 2020 de vordering
van € 44.580 aangemerkt als agio storting waardoor de deelneming toeneemt met dit bedrag.
Echter, vanwege de grondslag dat de aandelen in de vennootschap op nihil worden gewaardeerd
is de agio storting vervolgens afgewaardeerd tot nihil wat tot uitdrukking is gebracht als een
incidentele last.

Coronavirus
De stichting heeft te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Als gevolg van het ingestelde
samenscholingsverbod sinds begin maart 2020 zijn activiteiten stilgelegd zoals bijvoorbeeld de
Tribute tour van de Continental Singers. De opbrengsten van de stichting zijn enigszins gedaald
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Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2021.
en zullen in 2021 waarschijnlijk ook tegenvallen. Met de financiële buffer en met
kostenbesparingen verwacht de stichting echter dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten.
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5. Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving,
nummer 640 Organisaties-zonder-winststreven.
Algemeen geldt dat, voor zover niet anders is vermeld, de vorderingen en de schulden bij eerste
opname zijn gewaardeerd op reële waarde en vervolgens op de geamortiseerde kostprijs (zijnde
het te ontvangen of te betalen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten), en de andere activa en passiva op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Het
resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. Winsten worden slechts verantwoord voor zover zij op
balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van de
verslagperiode, worden verantwoord indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

De gehanteerde grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De beschrijving van de grondslagen is enigszins
herzien.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting behalve de
balansposten Debiteuren, Crediteuren, Te vorderen omzetbelasting dan wel Te betalen
omzetbelasting.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de relevante verslaggevingsregels van
schattingen. Voor zover nodig zijn de aard van de schattingen en daarop betrekking hebbende
veronderstellingen toegelicht in de jaarrekening.
Materiële vaste activa worden opgenomen tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten
verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte technische levensduur dan
wel de economische levensduur als deze korter is, rekening houdend met eventuele
restwaarden.
De deelneming in de groepsmaatschappij bestaande uit de certificaten van de aandelen van
B.V. Continental Sound Music CSM, wordt gewaardeerd op nihil met toelichting van het resultaat
en het eigen vermogen van de vennootschap.

- 14 -

Stichting Continental Sound te Rotterdam
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2021.
Vorderingen zijn opgenomen op nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening
voor oninbaarheid. Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij
anders vermeld.

Vorderingen, liquide middelen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de
koers per balansdatum.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk
is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
Kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders
vermeld.
Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de tegenprestatie is geleverd. Opbrengsten
zonder tegenprestatie worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die
behoren tot het resultaat uit de normale bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de
vergelijkbaarheid afzonderlijk worden toegelicht op grond van de aard , omvang of het
incidentele karakter van de post.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Mutaties van een eventuele rekeningcourantschuld bij de bank worden inbegrepen in de mutaties van het werkkapitaal.
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6. Toelichting op de balans per 31 december 2020
VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Inventaris
€
Verloop over het boekjaar
Boekwaarde op 1 jan. 2020

-

Bij: investeringen

-

Af: desinvesteringen

-

Af: afschrijvingen

-

Boekwaarde op 31 dec. 2020

-

Afschrijvingspercentages
Stand per 31 december
Aanschafwaarden

2.000

Af: cumulatieve afschrijvingen

2.000

Boekwaarde op 31 dec. 2020

-

Financiële vaste activa

Deelneming in groepsmaatschappij

31 december 2020

31 december 2019

€

€
p.m.

p.m.

De stichting houdt alle certificaten van aandelen van B.V. Continental Sound Music CSM te
Rotterdam. Stichting Administratiekantoor van Aandelen Continental Sound Music CSM oefent
het stemrecht uit op de wijze die het in het belang van de certificaathouders acht (artikel 5 van
de statuten).
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Het verloop van de deelneming over 2020 is als volgt:
2020

2019

€

€

Saldo per 1 januari

p.m.

Bij: agio storting

p.m.

44.580

Af: afwaardering agio storting tot nihil (zie pagina 12)

-/- 44.580

Af: resultaat deelneming
Saldo per 31 december

-

-

p.m.

p.m.

Het resultaat na belastingen van de deelneming is -/- € 1.032 in 2020 (2019: € 441). Het eigen
vermogen van de deelneming per 31 december 2020 is € 72.565 (31 december 2019:
€ 29.017).

EIGEN VERMOGEN
2020

2019

€

€

Overige reserves
Het verloop is als volgt:
Saldo 1 januari
Af: verwerking netto resultaat boekjaar
Saldo 31 december
De overige reserves zijn vrij besteedbaar.
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76.384

-/- 1.670

-/- 46.025

78.054

30.359

76.384
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7. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

2020

2019

€

€

Opbrengsten
Vriendenbijdragen van Vereniging Continental Sound *

14.067

14.673

9.462

9.567

-

311

23.529

24.551

-

90.000

44.580

-

-

16.000

44.580

16.000

Kosten projecten

6.600

-

Promotiekosten

1.929

3.003

Kantoorkosten

6.009

5.601

10.096

11.510

24.634

20.114

Giften *
Opbrengst projecten **
* Structurele opbrengsten.
** Opbrengsten met tegenprestatie.
De vriendenbijdragen betreffen voor circa 85%
opbrengsten zonder tegenpresatie. Circa 15% betreft
abonnees die uitsluitend betalen voor het huisblad Sjofar.
Incidentele baten
Ontvangen legaat
Incidentele lasten
Afwaardering agio storting B.V. Continental Sound Music
Bijdrage in het tekort van het Christian Artists Seminar

Overige bedrijfskosten

Algemene kosten

Rotterdam, 30 juni 2021

L. La Rivière

M.C. La Rivière-Zwarts

M. den Harder

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester
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