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Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u het jaarrapport 2017 aan van Stichting Continental Sound. Het jaarrapport bestaat uit
de jaarrekening 2017, 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 2017 en de staat van
baten en lasten over 2017 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

Langestraat 9
3861 BM Nijkerk

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

Langestraat 9
3861 BM Nijkerk

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

Langestraat 9
3861 BM Nijkerk

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

BESTUURSVERSLAG 2017 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 2017 bestond het bestuur uit de volgende porsonen: L.La Rivière
(Voorzitter), M.C.La Rivière-Zwarts (secretaris) en M.den Harder (penningmeester).
Directie: de stichting heeft geen directie

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
Stichting Continental Sound gaf steun om het Christian Artists Seminar te houden. Dit vond plaats op
het KSI in Siegburg, Duitsland en was een groot succes. Focus is de talentontwikkeling. Ook werd
breed geanalyseerd hoe het met het werkveld kunst en cultuur staat. Speciale aandacht voor de
toekomstperspectieven van jongeren in de kunsten. Werkbezoeken waren aan: ZZP-Nederland,
Pinksterconferentie Opwekking, EO jongerendag, Arts Plus.
CONTINENTALS
Als onderdeel van de Europese taak, werden de Continental vestigingen bezocht in Roemenië,
Hongarije, Slowakije en Rotterdam (West-Europa). Roemenië, Hongarije en Slowakije draaien goed.
Het faillissement van Continentals.NL heeft langdurig negatieve effecten. Er is gesproken over een
herstart, maar dat wil niet lukken. Om te laten zien dat de moeder-organisatie nog springlevend is,
werd een nieuwe CD van The Continentals uitgebracht: een A Cappella versie. Deze werd goed
ontvangen. Op 25 november werd het 20 jarige jubileum van Continentals Slowakije groots gevierd
met een bijzonder concert van Continentals, Young Continentals en Continental Kids in het musical
theater van Bratislawa. Leen La Rivière presenteerde een bijzonder erkenningsaward aan de leidster
Iveta Viskupova-Weiss van de Continentals Slowakije.
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. Zo waren er specifieke zaken van het Leger des Heils, CCLI, Smallstone Media, CBC, etc.
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SPECIALE PROJECTEN
Opnamen voor een nieuwe TV serie SOCIAAL ROTTERDAM werden afgerond. Na uitzending zijn deze
nu te zien op www.station-r.nl
Het CAC
Het Continental Art Centre (‘ons voormalige kantoor)’ heeft een nieuwe eigenaar (Hr.Verkade). Leen
La Rivière neemt deel aan het bestuur van het CAC om zo een stuk continuïteit in te brengen
ZILVEREN DUIF
Leen La Rivière was voorzitter van de Zilveren Duiven, de organisatie die de jaarlijkse Awards uitreikt
voor beste CD producties in 7 categoriën.
Toelichting op de jaarcijfers 2017
Dankzij het positieve resultaat van 2017 van € 9.094 (2016: € 807 verlies), dat volgens voorstel bij het
eigen vermogen wordt bijgeschreven, stijgt het eigen vermogen van de negatieve stand van € 7.299
naar de positieve stand van € 1.795.
De opbrengsten zijn met name gestegen door de ontvangen bijdrage van de Stichting Nederlandse
Raad voor Muziek van € 9.000. De vriendenbijdragen zijn helaas gedaald met € 3.000 en de giften
met € 1.500. Deze dalingen worden verklaard door het faillissement van Stichting Continetals.nl
waarmee de activiteiten in Nederland en omstreken stil zijn komen te liggen. Door
kostenbesparingen konden de bedrijfskosten dalen met € 6.000. De stichting heeft een bijdrage aan
het Continental Art Centre/School of Rock verstrekt van € 2.300.
Tot slot
Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen jaar en spreekt haar vertrouwen uit voor
de toekomst
Rotterdam, 21 juni 2018
Leen La Rivière, voorzitter
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1. Balans per 31 december 2017 (na verwerking netto resultaat)

Activa

31 december 2017

31 december 2016

€

€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

-

-

p.m.

p.m.

-

-

-

1.251

137

94

8.682

2.251

Overige kortlopende vorderingen

441

571

Overlopende activa

293

190

3.365

136

12.918

4.493

12.918

4.493

Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Nog te factureren lidmaatschapsgelden
Debiteuren
Vorderingen op gelieerde instellingen

Liquide middelen

Totaal activa
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Passiva

31 december 2017

31 december 2016

€

€

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves

1.795

-/- 7.299

1.279

1.512

-

9.029

9.844

1.251

11.123

11.792

12.918

4.493

KORTLOPENDE SCHULDEN
Leveranciers
Schulden aan gelieerde instellingen
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva
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2. Staat van baten en lasten over 2017

2017

2016

€

€

BRUTO MARGE
Opbrengsten

33.776

28.043

2.488

500

31.288

27.543

-

200

21.729

27.646

21.729

27.846

9.559

-/- 303

Rentebaten

-

-

Rentelasten

465

504

-/- 465

-/- 504

9.094

-/- 807

Resultaat deelneming

-

-

Vennootschapsbelasting

-

-

9.094

-/- 807

Directe kosten

BEDRIJFSLASTEN
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

BEDRIJFSRESULTAAT
UITKOMST RENTEBATEN EN -LASTEN

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

RESULTAAT NA BELASTINGEN

Het positieve resultaat van 2017 wordt toegevoegd aan de overige reserves.
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3. Kasstroomoverzicht over 2017

2017

2016

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Netto resultaat

9.094

-/- 807

Bij: resultaat deelneming

-

-

Bij: afschrijvingen

-

200

-/- 5.196

-/- 2.760

-/- 669

2.535

3.229

-/- 832

Investeringen vaste activa

-

-

Desinvesteringen vaste activa

-

-

-

-

-

-

3.229

-/- 832

136

968

3.365

136

-

-

3.365

136

Mutaties in het werkkapitaal:
Vorderingen en overlopende activa
Kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto kasstroom
Liquide middelen/schuld kredietinstellingen per 1 januari
Liquide middelen/schuld kredietinstellingen per 31 december
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. Voorheen werd de helft van de opgehaalde
collectegelden bij de Continental concerten door Stichting Continentals.nl doorbetaald aan de
stichting waarmee diverse kosten worden betaald. Als gevolg van het faillissement van Stichting
Continentals.nl is deze inkomstenbron weggevallen.

Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is 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 2017 bestaat het bestuur uit de volgende personen: L. La Rivière (voorzitter),
M.C. La Rivière-Zwarts (secretaris) en M. den Harder (penningmeester).
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Personeelsgegevens
Er zijn in 2017 evenals in het voorafgaande jaar geen personeelsleden in dienst.

Opgaaf bezoldiging bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.
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5. Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling
Algemeen
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 activa en passiva zijn gewaardeerd op
nominale waarden. 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 in de
jaarrekening opgenomen bedragen zijn, voor zover van toepassing, inclusief omzetbelasting.

Grondslagen voor balanswaardering
Materiële vaste activa worden opgenomen tegen de historische uitgaafprijs verminderd met
lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte levensduur. Ontvangen activa om niet
worden gewaardeerd op de veronderstelde aanschafwaarde bij verkrijging.

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.

Vorderingen zijn opgenomen op nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening
voor oninbaarheid. Vorderingen, liquide middelen en schulden in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het nettoresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de som der opbrengsten en de som der
kosten over het boekjaar, met inachtneming van de hierboven vermelde waarderingsgrondslagen.
De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en een eventuele rekening-courantschuld
bij de bank.
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6. Toelichting op de balans per 31 december 2017
VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Inventaris
€
Verloop over het boekjaar
Boekwaarde op 1 jan. 2017

-

Bij: investeringen

-

Af: desinvesteringen

-

Af: afschrijvingen

-

Boekwaarde op 31 dec. 2017

-

Afschrijvingspercentages
Stand per 31 december
Aanschafwaarden

2.000

Af: cumulatieve afschrijvingen

2.000

Boekwaarde op 31 dec. 2017

-

Financiële vaste activa

Deelneming in groepsmaatschappij

31 december 2017

31 december 2016

€

€
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 2017 is als volgt:
2017

2016

€

€

Saldo per 1 januari

p.m.

p.m.

-

-

p.m.

p.m.

Af: resultaat deelneming
Saldo per 31 december

Het resultaat na belastingen van de deelneming is -/- € 7.201 in 2017 (2016: € 3.675). Het eigen
vermogen van de deelneming per 31 december 2017 is € 33.331 (31 december 2016: € 40.532).

EIGEN VERMOGEN
2017

2016

€

€

Overige reserves
Het verloop is als volgt:
Saldo 1 januari

-/- 7.299

-/- 6.492

Af: verwerking netto resultaat boekjaar

9.094

-/- 807

Saldo 31 december

1.795

-/- 7.299

De overige reserves zijn vrij besteedbaar wat echter
vanwege de negatieve stand geen betekenis heeft.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Er zijn geen rechten of verplichtingen te vermelden.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de
stichting en die in deze jaarrekening verantwoord zouden moeten worden.
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7. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

2017

2016

€

€

Opbrengsten
Vriendenbijdragen van Vereniging Continental Sound *

16.302

19.353

Giften *

15.106

7.690

2.268

1.000

100

-

33.776

28.043

2.488

500

-

200

Promotiekosten

2.121

3.065

Kantoorkosten

6.773

10.123

12.835

14.458

21.729

27.646

Opbrengst projecten **
Overige opbrengsten
* 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.

Directe kosten
Kosten projecten

Afschrijvingen
Materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten

Algemene kosten

- 16 -

Stichting Continental Sound te Rotterdam
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 juni 2018.
2017

2016

€

€

1.926

2.348

195

717

2.121

3.065

-

1.000

Portokosten

1.174

2.082

Drukwerk en kopieerkosten

4.400

5.420

Computer- en internetkosten

279

503

Telefoonkosten

425

511

Overige

495

607

6.773

10.123

Abonnementen en contributies

3.415

3.233

Kosten merknamen

4.755

5.242

Accountantskosten

1.210

1.442

Vergader- en cursuskosten

1.153

826

Kostenvergoedingen

220

1.500

Verzekeringen

751

692

1.331

1.523

12.835

14.458

465

504

p.m.

p.m.

Promotiekosten
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Kantoorkosten
Door gelieerde instellingen doorberekende kosten

Algemene kosten

Autokosten

Rentelasten
Bankkosten
Resultaat deelneming
B.V. Continental Sound Music CSM

Rotterdam, 21 juni 2018

L. La Rivière

M.C. La Rivière-Zwarts

M. den Harder

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester
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