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Bosch

Bestuursverslag
Bestuur Stichting Bosch Parade
Het bestuur werd in 2020 gevormd door:

Jos van de Wouw (voorzitter) - advocaat VANDEVWOUW Zakelijke Advocatuur
Peter Ketelaars (penningmeester) - lid dagelijks bestuur Waterschap Aa en Maas
Cassandra Vugts (algemeen bestuurslid) - directeur SPARK Campus
Lieke Hooft van Huysduynen (algemeen bestuurslid) –manager Koning Willem 1 College
Peke Hofman (algemeen bestuurslid) - Publicist, curator, voormalig directeur CBK 's-Hertogenbosch

Lieke Hooft van Huysduynen is op 8 april 2020 uit het bestuur getreden. Voor de functie van algemeen bestuurslid is
sindsdien een vacature.

Stichting Bosch Parade voldoet aan de Governance Code Cultuur en heeft de status van culturele ANBI. Het bestuur
had in 2020 zeven stichtingsvergaderingen.

Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling speelt een belangrijke ambassadeursrol in de stad en de provincie. Daarnaast adviseert
het Comité zowel het bestuur als het directieteam bij alle actuele onderwerpen.

Ton Rombouts, senator en oud-burgemeester van 's-Hertogenbosch
Heleen Herbert, chief commercial officer bij Heijmans
Charles de Mooij, directeur Het Noord-Brabants Museum
John Groenewoud, president at Built to Build Vastgoed B.V.

Organisatieteam
De dagelijkse organisatie van Bosch Parade is in handen van:

Miesjel van Gerwen, artistiek leider
Erik de Jong, zakelijk leider

Zij werkten in 2020 samen met een groep van ervaren professionals om Bosch Parade te realiseren:
Claire van Nunen, hoofd marketing en communicatie (tot en met november 2020)
Stephan Grilis, hoofd productie
Miriam Alders, community manager
Anneloes Ebing, vrijwilligerscoördinator
Tessa van Helvoirt, office manager

Vanwege het stoppen van Claire van Nunen, is eind 2020 Dorien van den Hurk aangetrokken als nieuw hoofd
marketing en communicatie.

Hiernaast is het productieteam tijdens Bosch Parade uitgebreid met professionals die aan wal en op het water de
productie van de Witte Vleugel begeleidden. Stichting Bosch Parade is voornemens om met dezelfde personen de
volgende edities te organiseren.

Missie Bosch Parade
Bosch Parade zet professionele kunst in om mensen te verbinden, te inspireren en te verrassen zoals Jheronimus
Bosch (1450-1516) dat 500 jaar geleden deed en nog steeds doet. Hiermee laten we al onze bezoekers als
'hedendaagse Jheronimussen' naar de wereld kijken en maken we die wereld iets eigenzinniger en socialer. Het DNA
van Bosch Parade onderscheidt zich in:

Oorspronkelijkheid
Bosch Parade heeft een zeer herkenbare artistieke signatuur door het werken met kunst op het water in de vorm van
een drijvende optocht met Jheronimus Bosch als inspiratiebron. Aangevuld met een multidisciplinaire houding en de
samenwerking met de stad en haar bewoners bij de totstandkoming van de werken. Dat levert nieuw, eigerntijds en
voor publiek verrassend werk op van hoog artistiek niveau, gemaakt door makers als Sarah Moeremans, Joep van
Lieshout, Dyane Donck en Folkert de Jong, gedragen door en uitgevoerd met de Bosch Parade Community. Als
varende kunstparade zijn we wereldwijd uniek.
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Vakmanschap
Bosch Parade zet in op topkwaliteit om het evenement te realiseren. Het programma wordt volledig ontwikkeld door
een dertigtal gevestigde makers van diverse disciplines en uitgevoerd onder hun leiding. Daaraan worden nieuwe
lagen toegevoegd door het werken met het zeskoppig artistiek team (Miesjel van Gerwen, Sarah Moeremans, Erik
Vink, Lucas Kastelijn, Joachim Robbrecht, Dyane Donck), het aantrekken van topkunstenaars (als in het verleden
The Mothership, Peerke Malschaert, Jos Zandvliet, Yasser Ballemans en Aart Strootman) voor extra
kwaliteitsimpulsen en per editie coaching van twee jonge kunstenaars. In dialoog met elkaar ontstijgt het werk het
individuele, met respect voor de eigen signatuur en artistieke autonomie.

Zeggingskracht
De impact van werken met kunst op het water is groot. Duizenden bezoekers, jong en oud, hoog of laag opgeleid,
nationaal of internationaal, worden geraakt door hedendaagse kunst, die in een schitterend decor van de oude stad
voorbij komt drijven. De inzet van honderden deelnemers, met grote groepen amateuruitvoerenden en vrijwilligers in
de parade, maakt het geheel bovendien een spectaculaire tocht die de bezoekers niet snel vergeten. Werken
gemaakt voor Bosch Parade verschijnen in binnen- en buitenland op festivals. Beelden gingen via designblogs en
internationale media de afgelopen twee edities de wereld over met een miljoenenbereik.

Meerjarenplannnen 2020-2025
In 2020 zijn de lessen uit 2019 ingezet om meerjarenplannen tot en met 2025 op schrift te stellen. Bosch Parade
verstrekt per editie nieuwe opdrachten voor beeldend werk, compositie en teksten voor zowel jong als gevestigd
talent. Aan het water creëren we vier weken lang een werk- en ontmoetingsplek waar kunstenaars, performers en
andere deelnemers -inclusief doelgroepen op afstand van cultuur- samen werken en repeteren. Tijdens de
uitvoeringsdagen functioneert deze plek voor de Bosch Parade community én betalend publiek als ontmoetingsplek
in een prikkelende, creatieve sfeer onder de titel 'Tuin der Lusten', Door de uitbreiding met deze Tuin der Lusten
houdt Bosch Parade haar publiek nog langer geboeid. De ruimte tussen de tweejaarlijkse edities wordt benut voor
ontwikkeling, experiment en internationale samenwerking om het evenement en het kunstklimaat verder te
versterken

Bosch Parade vindt tweejaarlijks plaats in de oneven jaren en bestaat uit twee hoofdonderdelen: Bosch Parade en de
Tuin der Lusten.

De drijvende parade geinspireerd op Jheronimus Bosch is het hart van het evenement. De parade vaart bij dagicht
en trekt in 15-20 tableaus voorbij over de Dommel in 's-Hertogenbosch. Stadswallen, taluds en kades vormen een
prachtige natuurlijke 'tribune' voor een prikkelende parade van beeldende scenes. De vier uitvoeringen zijn op
donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag.

Een maand voor de uitvoeringen strijkt Bosch Parade al neer aan de voet van de Citadel voor een programma van
bouwen, repeteren, discussiëren en ontmoeten. Dit tijdelijke openluchtatelier wordt onder de titel Tuin der Lusten
tijdens de uitvoeringsdagen dé ontmoetingsplek voor de community van makers, bouwers, deelnemers en publiek.
Een actieve plek voor uitwisseling en discussie, met horeca, extra programmering en een slotvoorstelling.

In het even jaar ontstaat ruimte voor doorontwikkeling. Er wordt gewerkt aan de volgende editie, het doorontwikkelen
van individueel werk en internationalisering:
1. Voorbereiding parade De voorbereidingen beslaan ruim anderhalf jaar, waarbij in het even jaar een
multidisciplinair collectief het totaalconcept ontwikkelt voor de komende editie.
2. Doorontwikkeling tot productie Van bijzonder werk uit de parade worden zelfstandige voorstellingen gemaakt in
coproductie met culturele partners. Deze gaan in 's-Hertogenbosch in première. Hiermee levert Bosch Parade een
extra bijdrage aan de Cultuurstad van het Zuiden en de stad van Jheronimus Bosch. En we ondersteunen zo onze
makers in de ontwikkeling van hun carrière.
3. Internationalisering Het internationaliseren van het netwerk om te leren van internationale partners, nieuwe
werkwijzen te vinden en de eigen werkwijze te delen. Dit wordt gelinkt aan de marketingstrategie om internationale
volgers naar 's-Hertogenbosch te trekken.
Met de ontwikkelingen zetten we steeds ook in op het versterken en verdiepen van Bosch Parade zelf.

Programma 2020
2020 was een tussenjaar, waarin bovendien het meerjarenplan is uitgevoerd en is ingediend. In 2020 vonden de
volgende deelprojecten plaats:

1. Voorbereidingsjaar voor Bosch Parade
2. Doorontwikkeling Witte Vleugel
3. Internationaal project 'Balansirovka'
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Corona-jaar
Uiteraard heeft Bosch Parade ook te maken gehad met de Covid-19 uitbraak. Vanwege de grote focus op de
meerjarenplannen en de kleinschalige opzet van de plannen is de echte schade gelukkig beperkt gebleven. De
voorbereidingen konden worden gedaan zoals voorzien en het ontwikkelingstraject voor de Witte Vleugel kon
bovendien worden omgebogen tot een 'corona' project, waarin we meerdere makers en inwoners van zorgcentrum
Nieuwehagen hebben kunnen ondersteunen.
Helaas is ons uitwisselingsproject wel uitgesteld naar 2021.

Doorontwikkeling Witte Vleugel
Samen met stadsdichter Doeko L., componist Loes Reiling en het Zuid-Willemspark ging Bosch Parade op zoek naar
de bijzondere reflecties van bewoners op de transformatie van de Zuid-Willemsvaart tot het Zuid-Willemspark. De
bijbehorende inzichten en verhalen van bewoners van verzorgingstehuis 'Nieuwehagen' werden tijdens de lock-down
vanwege de Corona-uitbraak door dichters verzameld middels brieven, telefoongesprekken en (uiteindelijk ook)
huisbezoeken. Vier dichters (Marion Kerkhof, Doeko L., Friso Woudstra en Jeanine Hoedemakers) stelden de
mooiste inzichten op schrift, waarna deze op muziek werden gezet door Loes Reiling. Deze liederen werden 28, 29
en 30 augustus ter einde van de Bossche Zomer uitgevoerd op verschillende plekken in de stad, op het drijvende
kunstwerk Witte Vleugel' van Bert Vogels. Onderdeel was de opening van deelproject Tribune' van het Zuid-
Willemspark aan de voormalige vaart.

Met het project heeft Bosch Parade in corona-tijd zowel oudere buurtbewoners uit hun isolement gehaald als makers
uit meerdere disciplines van betaalde opdrachten voorzien. Voor Bosch Parade zelf zijn waardevolle lessen geleerd
om projecten door te ontwikkelen tot zelfstandige voorstellingen. In totaal is er nu voor de Witte Vleugel 30 minuten
muziek beschikbaar.

Internationaal project 'Balansirovka Art Fest'
Dit project is uitgesteld vanwege de Corona-uitbraak. Doel is om met Bosch Parade kunstenaars Erik Vink, Lucas
Kastelijn en Wessel Verrijt een interactieve installatie tijdens het Balansirovka Festival in Sint-Petersburg te
realiseren. 'Balansirovka' gaat over balans en is op zoek naar nieuwe balans tussen consumentisme en participatie.
Het samenwerkingsproject met Russische kunstenaars en het Upsala Circus voor (kansarme) jongeren in Rusland is
uitaesteld naar auqustus 2021.

Voorbereidingen editie 2021
Er is een nieuw narratief ontwikkeld door multidisciplinair collectief bestaande uit Miesjel van Gerwen (artistiek
leider), Erik Vink (s0cial artist), Lucas Kastelijn (dramaturg), Wessel Verrijt (beeldend kunstenaar), Dyane Donck
(componist), Sarah Moeremans (regisseur). Inspiratiebron is het schilderij 'de Verzoeking van de Heilige Antonius'
van Jheronimus Bosch. De parade gaat het publiek verleiden om zichzelf een spiegel voor te houden.

De open call van Bosch Parade is, conform planning, al in juni 2020 uitgeschreven. Uit de meer dan 50 ingediende
plannen is een longlist van 24 werken samengesteld. Begin november zijn er 19 werken geselecteerd die in een uur
tot anderhalf uur voorbijkomt. Voor de uitvoering wordt getekend door een groot aantal kunstenaars, waaronder Joep
van Lieshout en Folkert de Jong.

De theatrale kwaliteit wordt gewaarborgd door regisseur Sarah Moeremans vanuit Het Zuidelijk Toneel. Zij werkt in
het spanningsveld tussen autonomie van de beeldend kunstenaar en de theatrale kracht van het geheel. De
afzonderlijke tableaus zijn autonome werken.

Voor de Tuin der Lusten is Atelier van Lieshout gevraagd de inrichting en vormgeving voor haar rekening te nemen.
Wessel Verrijt is geselecteerd als kunstenaar voor 'het slotritueel', na afloop van Bosch Parade.

Financiën
In 2020 waren de bijdragen van de Gemeente en Brabant C de grote bijdrage aan het tussenjaar. Voor de Witte
Vleugel zijn extra middelen verworven bij het Buurtcultuurfonds. Het Balansirovka Art Project wordt ondersteund door
Stichting WE Janssen, Fonds voor Cultuurparticipatie, de Proeftuin Internationalisering en het Nederlands Consulaat
in Sint Petersburg. Deze ondersteuning is doorgeschoven naar 2021 i.v.m. het uitstel.

Voor de financiën was het binden van meerjaarlijkse subsidiënten aan Bosch Parade de grote inzet in 2020. Dat
heeft geresulteerd in drie grote partijen die zich in 2020 meerjaarlijks verbonden hebben aan Bosch Parade:

De Gemeente 's-Hertogenbosch (Bossche Culturele Basis) voor 2021-2024
De Provincie Brabant (regeling hedendaagse cultuur) voor 2021-2024
Investeringsfonds Brabant C voor 2020-2023
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Een vierde meerjarenbijdrage vanuit de rijksoverheid (Fonds voor Cultuurparticipatie, regeling kunstenfestivals) heeft
een positief advies, maar op dit moment toekenning voor slechts 2021 in verband met tekort schietende middelen. Er
wordt actief gelobbyd richting de landelijke politiek om de ondersteuning ook de komende 4 jaar mogelijk te maken.

Hiernaast is in 2020 met succes de fondsenwervingscampagne gevoerd voor editie 2021, waarbij ook de private
fondsen zijn aangeschreven. Zabawas, BNG Cultuurfonds, Fonds Landelijk Onderscheidend en Mondriaanfonds
hebben daarbij toekenningen gedaan reeds in 2020. VSB Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds21 zijn
aangevraagd in 2020, maar waren bij het sluiten van de boeken in 2020 nog niet bekend. Vanwege de corona-
uitbraak wordt het grootste deel van de sponsorwerving later gedaan, bij meer zicht op doorgang in 2021. Wel heeft
Hermes Regionaal Business Netwerk al een avond in 'De Tuin der Lusten' gereserveerd.

Impact
Tot slot, samen met partner Brabant C is een Social Impact Canvas traject gestart. Samen met WHISE, een bureau
voor maatschappelijke impact, is het bedoel deze voor Bosch Parade te vergroten.

Wij zien de toekomst positief tegemoet!

Jos van de Wouw

Voorzitter Bestuur Bosch Parade
's-Hertogenbosch
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Balans
(na resultaatbestemming)

ACTIVA 31-dec-20 31-dec-19

Vlottendeactiva.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen
Debiteuren
Belastingen
Overlopende activa

169
12.428

161

€ 32.839
0

162

€ 12.7 € 33.001

Liquide middelen € 345.977 € 7.799

€ €Totaal 358.736 40.800

PASSIVA 31 december 2020 31 december 2019

Eigen vermogen
Vrije reserve
Bestemmingsfondsen

20.961
79.455

2.873
0

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen

100.416 2.873

Voorzieningen

Langlopendeschulden

Langlopende schulden

0 0

€ 100.000 0

Kortlopende schulden en overlopende passiva

50.234Crediteuren
Belastingen
Nog te besteden/ vooruitontvangen subsidie
Nog te betalen kosten

.903
2.224
7.215

20.585

€

100.000
8.086

158.320 37.927

Totaal € 358.736 € 40.).800
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Staat van baten en lasten 2020

2020 2019
BATEN

€ 24.583
36.727

273.668
77.500
24.000

0

€Publieksinkomsten
Sponsoring en particulier
Publieke fondsen
Private fondsen
Eigen bijdragen
Financiēle baten
Overige opbrengsten

4.717
228.715

5.000

Totaal baten 238.432 436.478

LASTEN

Voorbereidingskosten
Uitvoeringskosten
Publiciteit en communicatie
Educatie & randprogrammering
Overige kosten

57.326
35.344
25.679

9.241
15.801

17.533
330.753
69.365

18.827

Totaal lasten € 143.391 € 436.478

Resultaat € 95.040 € 0

Baten en lasten voorgaande jaren € 2.502 €

Bestemming resultaat
Toevoeging aan:
besternmingsfondsen
vrije reserve
Resultaatbestemming

79.455 €

18.088
97.543 €

€ 0

0
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Kasstroomoverzicht 2020
2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat normale bedrijfsuitoefening € 97.543

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

0
Veranderingen in vlottende middelen:

- VOorraden
vorderingen
- kortlopende schulden (exclusief schulden

€ 0
-2.087

aan kredietinstellingen) -534
-2.621
94.922Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste activa

0
0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Overige mutaties eigen vermogen

100.000

0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 100.000

Mutatie Liquide Middelen € 194.922

Liquide Middelen
31-12-2020 31-12-2019 Mutatie

Totaal liquide middelen 345.977 151.055 194.922
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Algemene toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Algemeen
Stichting Bosch Parade is juridisch opgericht per 8-4-2005 en is gevestigd in 's-Hertogenbosch.
De statuten zijn op 5-11-2018 gewijzigd.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
1. De stichting heeft ten doel: het minimaal tweejaarlijks realiseren en produceren van de
publiekstoegankelijke en hedendaagse kunstmanifestatie "Bosch Parade" te 's-Hertogenbosch, alsmede
het realiseren en produceren van overige culturele evenementen, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het realiseren van beeldende kunst
manifestaties, voorstellingen, film-, muziek-, theater- en televisieproducties alsmede exposities.
3. De stichting zal zich voor wat betreft de inrichting van haar organisatie, de wijze van besluitvorming en de
verhouding tussen bestuur en directie laten leiden door de Governance Code Cultuur en hanteert daarbij het
adagium "pas toe of leg uit".
4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn in de zin van artikel 5b van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake
rijksbelastingen 1994 danwel een sociaal belang behartigende instelling, in de zin van artikel 5c van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Inschrijving KamervanKoophandel
De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 17177144

Schattingen
Bij de totstandkoming van de jaarrekening van de stichting moet het bestuur schattingen maken en
aannames doen. Deze schattingen en aannames zijn van invloed op de gerapporteerde activa en passiva,
de vermelding van niet uit de balans blijkende activa en passiva op balansdatum en op de opbrengsten
en kosten in de periode waarover wordt gerapporteerd. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van
deze schattingen en aannames.
De schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien alsmede in toe-
komstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving (RJ) 640 "organisaties zonder winststreven", die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vevaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plats tegen de verkrijgings-
prijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.

Alle bedragen zijn vermeld of zijn opgenomen in euro's.
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Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van voorgaand jaar.

Operationele leasing
Bij de stichting kunnen er huur- en leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en
nadelen die aan eigendom zijn verbonden niet bij de stichting liggen. Deze huur- en leasecontracten
worden verantwoord als operationele leasing (niet op de balans). Huur- en leasebetalingen worden,
rekening houdend met relevante ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis vewerkt
in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten en/of lasten die voortvloeien uit gebeutenissen of transacties die behoren
tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Vorderingenenoverlopende activa
De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als
gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas-, bank- en spaartegoeden met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Egalisatiereserves, algemene reserve, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen als onderdeel
van het eigen vermogen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves
De stichting kan een deel van haar eigen vermogen reserveren om invulling te geven aan specifieke
doelstellingen. Het gaat hierbij om zogenaamde bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves
worden door het bestuur vastgesteld.

Kortlopendeschulden en overlopendepassiva
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Grondslagenvan resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar met in
achtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze
gerealiseerd zijn.

Baten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan deze verslagperiode
toegerekend.

Overige bedrijfskosten
De lasten worden bepaald met in achtneming van hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het verslagjaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Lasten uit voorgaande jaren die in het boekjaar zijn geconstateerd, worden aan deze verslagperiode
toegerekend.

Financiëlebaten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde
(te betalen) interest.
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Bosch

Toelichtingop hetkasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroom-
overzicht bestaan uit de vrij beschikbare liquide middelen van de stichting. Ontvangsten en uitgaven
uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstromen uit operationele activiteiten.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van geldmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroom-
overzicht opgenomen.

Continuiteit
Bosch Parade streeft naar een gezonde buffer in het eigen vermogen om tegenvallers op te kunnen
vangen. Er wordt in 2020 € 18.088,- toegevoegd aan de vrije reserve in het eigen vermogen.

Gebeurtenissen nabalansdatum:
Uiteraard volgt de organisatie van Bosch Parade de ontwikkelingen van de Covid-19 uitbraak op de voet.
Op dit moment kunnen we nog niet voorzien wat de situatie is in juni 2021. Daarom organiseren wij Bosch
Parade zoals gepland. In een uiterst geval kan het besluit vallen om een jaar uit te stellen. Uitgangspunt is
altijd een parade die veilig is voor deelnemers en voor publiek. Uiteraard informeren wij tijdig over eventuele
beslissingen.

Haalbaarheidenrisico's
De haalbaarheidsrisico's van het gehele evenement worden gespreid door in de verschillende pijlers te
werken: parade, Tuin der Lusten en doorontwikkeling. De parade is de hoofdpijler. De Tuin der Lusten is
onze bestaande ontmoetingsplaats die vanaf 2021 wordt opengesteld voor publiek. De doorontwikkelingen
zijn gestart vanaf 2020 met internationale projecten en doorontwikkeling van individueel werk. Risico's zo
veel mogelijk binnen de separate pijlers belegd. Heldere afspraken worden met opdrachtverlening
vastgelegd.
Per editie staan praktische haalbaarheid en veiligheid van de tableaus centraal. De productieleiding van
Bosch Parade heeft ruime evaring met werken op het water. Die expertise wordt uitdrukkelijk en bindend
aangeboden aan de deelnemende makers. Tableaus worden zoveel mogelijk schaalbaar en gefaseerd
opgezet om risico's te verkleinen en doorontwikkeling kansrijker te maken.
Bosch Parade is een buitenevenement en heeft daarom diverse weerscenario's ontwikkeld voor hitte,
regen, storm en hoogwater. Er worden meerdere uitvoeringen geprogrammeerd, waardoor doorgang
gegarandeerd is. De randprogrammering en arrangementen zijn bij slecht weer overdekt.
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Bosch

Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA

Vaste activa.

31 december 2020 31 december 2019
Vorderingenenvlottende activa.

Vorderingen

Debiteuren
Debiteuren
voorziening dubieuze debiteuren

169 32.839

€ 169 32.839

Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Belastingen
Omzetbelasting € 12.428 0

Overlopende activa
vooruitbetaalde kosten 161 162

161 162

Liquidemiddelen

€Rabobank lopende rekening
Rabobank spaarrekening
Totaal

344.977
1.000

345.977

6.799
1.000

7.799

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Bosch
PARADE

Toelichting op de balans per 31 december 2020
PASSIVA

Bestemmings
reserve

€

Bestemmings
fondsSTICHTINGSVERMOGEN Vrije reserve

€

Totaal

Stand per 01-01-2020

Resultaatverdeling

Stand per 31-12-2020

Bestemmingsfondsen per31-12-2020

2.873 € 0 0 € 2.873

€ 18.088 € 0 79.455 € 97.543

€ 20.961 € 0 79.455 € 100.416

1-1-2020 UIT IN 31-12-2020

tenbehoevevanRuslandproject2021:
Fonds voor Cultuurparticipatie
Kunstloc. Brabant (Proeftuin)
Balansirovka Art Project - uitwisseling

€ € 6.721 € 6.721
4.132

494

0
0 4.132
0 0 494

tenbehoevevanedtie2021:
Gemeente DB 20000230 (voorbereiding 2021)
Brabant c 13032/2020053

€ 0 € 23.304 € 23.304
44.804

0
44.804

Totaal bestemmingsfondsen € 79.455 € 79.455

Langlopendeschulden 31-12-2020 31-12-2019

Geldlening Brabant Cc

Opname
Aflossing
Saldo per 31 december

0 €

100.000 0

€ 100.000 €

De stichting Bosch Parade heeft op 10 december 2020 een overeenkomst met de Stichting Brabant C afgesloten voor een
3% rentedragende lening van € 100.000 ten behoeve van bestemmingen die samenhangen met door Brabant C
financierbare kosten voor de uitvoering van het project "Bosch Parade Projectplan 2020-2023".

Kortlopende schulden en overlopendepassiva. 31-12-2020 31-12-2019

Crediteuren 50.234 € 7.903
7.903€ 50.234 €

Belastingen
Te betalen omzetbelasting 0 € 2.224

2.224

Nog te besteden/ vooruitontvangen subsidies:
100.000 €Gem. Den Bosch

Fonds voor Cultuurparticipatie
Balansirovka Art Project - uitwisseling

€ 0
6.721

494

7.215Totaal € 100.000 €

Nog tebetalenkosten
8.086 € 20.585

20.585€ 8.086)
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Bosch

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

2020 2019

BATEN

Publieksinkomsten
Uitkoopsommen
Recettes
Overige inkomsten
Totaal

3.050
10.570
10.962
24.583

€

0
0

Sponsoring en particulier
Sponsoring
Crowdfunding
Totaal

34.213
2.514

36.727

4.717 €

4.717 €

Publieke fondsen
Gemeente den Bosch
Provincie Noord-Brabant /Brabant C
Landelijke publieke fondsen, overheden e.d.
Egalisatie uit 2019
Totaal

100.000
6.499

24.498
142.672
273.668

100.000 €
121.500

7.215
228.715 €

Private fondsen
Private fondsen klein
Private fondsen groot

Totaal

17.500
60.000

77.500

5.000

5.000 €

Eigen bijdragen
Eigen bijdrage coproducenten
Totaal

0 24.000
24.000
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Bosch

2020 2019
LASTEN

Voorbereidingskosten
Totaal

57.326 17.533

57.326 € 17.533

€ 35.344 € 330.753Uitvoeringskosten
Totaal € 35.344 330.753

25.679 € 69.365Publiciteit en communicatie
Totaal € 25.679 € 69.365

09.241 €
9.241 €

€Educatie & randprogrammering
Totaal 0

15.801 € 18.827Overige kosten
Totaal 15.801 € 18.827

Bezoldigingbestuurders
De bestuurders zijn onbezoldigd.
Er is geen sprake van verstrekte leningen, voorschotten of garanties aan bestuurders.

Ondertekenjng van de jaarrekening door bestuur,

3-12-'2ttbonlw.g.
Jos vande Wouw
(voorzitter besfuur)

312-'21 sHatoget boschw.g.
Peter Ketelaars
(penningmeester bestuur)

Peke Hofman (lid bettuur) (2-(2-21 's-Heheqenbosel,

CASS ANDRA VUGTS n. '21 'S-HECTOGENBOsct
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Bosc

Overige gegevens

Statutaire regeling inzake resultaatbestemming

Statutair zijn geen aanvullende bepalingen opgenomen over de bestemming van het resultaat.

Voorstel resultaatbestemming 2020
Het resultaat is als volgt verwerkt in de balans:

Toevoeging aan:
bestemmingsfondsen
vrije reserve
Resultaatbestemming

79.455,02
18.087,60

97.542,62
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Stichting Bosch Parade te 's-
Hertogenbosch gecontroleerd.

Naar ons 0ordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van de Stichting Bosch Parade per 31 december

2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn 640 voor Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2020;
de rekening van baten en lasten over 2020
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 ook
de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Bosch Parade zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(Vi0) 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 jaarrekerning en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:

Het bestuursverslag
De andere informatie zoals vereist door richtlijn voor de jaarverslaggeving
640 "Organisaties-zonder-winststreven".

-

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen
bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en
ons begrip, verkregen uít de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 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 overige gegevens in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 voor Organisaties zonder winststreven.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening

C.

Verantwoordelijkheid van het Bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur van de Stichting Bosch Parade is verantwoordelijk voor het opmaken
en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 voor Organisaties zonder winststreven. 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 fraude of fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in
staat is om haar werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op grond van
voornoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis
van de continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
organisatie 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 organisatie haar
bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheid 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 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 beinvloedt de aard, timing en omvang
van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten
of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de

interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend
zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om
een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing
van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;



kenmerk

010373-CV-061221

pagína

4

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten. Als
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
organisatie haar continuiteit niet langer kan handhaven;
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over
alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen
beinvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze
onafhankelijkheid te waarborgen.

's-Hertogenbosch, 6 december 2021

Abel accountants B.V.
Namens deze:

H.J.M. Boeren
Accountant-Administratieconsulent


