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1. Bestuursverslag 

 
1.1 Algemeen 
De statutaire doelstelling van Stichting Allemaal Zwolle is als volgt: 

“ De stichting heeft ten doel het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren 
en bekendheid geven aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn 
omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen, door exploitatie van de panden aan 
de Melkmarkt 41 in Zwolle, die toegankelijk voor het publiek zijn.” (Statuten Stichting Allemaal 
Zwolle, 28 februari 2022) 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a) het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven 
aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor 
doeleinden van studie, educatie en genoegen, door het behouden van een permanente 
instelling die (fysiek en digitaal) toegankelijk voor het publiek is; 

b) het organiseren van exposities, activiteiten en evenementen op diverse locaties waarbij het 
verband wordt gelegd tussen de historie van de stad en de regio Zwolle, specifieke locaties 
en actuele en/of culturele thema's; 

c) het samenwerken met diverse organisaties en instellingen op het gebied van cultureel 
erfgoed en historie, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

(Statuten Stichting Allemaal Zwolle, 28 februari 2022) 
 

Door middel van het Jaarverslag en de Jaarrekening legt Stichting Allemaal Zwolle inhoudelijk en 
financieel verantwoording af over de realisatie van haar doelstellingen en projecten over het jaar 
2021. In hoofdstuk 1 van dit verslag wordt inhoudelijk gerapporteerd op de voortgang van de 
implementatie van het publieksconcept ANNO (1.1.2.), het uitvoeren van de publieksactiviteiten en 
projecten (1.1.3.) en de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting (1.1.4.). In paragraaf 1.2 
wordt een globaal overzicht van de financien gegeven, gevolgd door een paragraaf over personeel 
(1.3.), risico-analyse (1.4.) en tot slot een vooruitblik naar 2022. Onder hoofdstuk 2 volgt het 
Governanceverslag, zoals opgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting. In hoofdstuk 3 en 4 
zijn de jaarrekening 2021 en de ‘Overige Gegevens’ opgenomen. 
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1.2 Ontwikkelingen 2021 

 
1.2.1 Algemeen 

 
Voor Allemaal Zwolle stond 2021 met name in het teken van het realiseren van Museum ANNO in 
samenwerking met museaal ontwerpbureau Perspekt Studio’s en de inhoudelijke partners Collectie 
Overijssel en gemeente Zwolle afdeling Cultureel Erfgoed. In 2021 werden de Voorlopige 
Ontwerpen en Definitieve Ontwerpen van het merendeel van de museale panden aan de 
Melkmarkt opgeleverd en in productie gebracht. Eind 2021 was de inrichting van het 
nieuwbouwdeel voor 90% afgerond en de eerste Definitieve Ontwerpen van het Drostenhuis 
opgeleverd. Bovendien bevond de in opdracht van de gemeente uitgevoerde restauratie van de 
monumentale Drostenhuis en de verbouw van het nieuwbouwdeel eind 2021 zich in een 
afrondende fase. Dit betekent dat Museum ANNO nu koerst op een feestelijke opening op 12 mei. 
Meer dan vier jaar na de sluiting van het Stedelijk Museum Zwolle heeft de stad straks eindelijk 
weer een volwaardige plek waar het erfgoed van Zwolle op een aantrekkelijke en laagdrempelige 
manier gepresenteerd wordt. Dat maakt ons trots, zeker ook omdat Allemaal Zwolle onder een 
ingewikkeld gesternte geboren is en geen eenvoudige opdracht heeft meegekregen met een 
beperkt budget. 

 

Uit de reacties die we ontvangen van de eerste betrokkenen en landelijke fondsen kunnen we 
concluderen dat we met ANNO een sterk inhoudelijk concept hebben ontwikkeld, dat de potentie 
heeft zich landelijk te onderscheiden. Nadat we er in 2020 al in waren geslaagd substantiële 
bijdragen van Provincie Overijssel, Mondriaan Fonds en VSBFonds gehonoreerd te krijgen, werden 
we in april 2021 verrast met een buitengewoon gulle gift van de BankGiroLoterij en een bijdrage 
van het BPDFonds Daarmee krijgt de ontwikkeling van ANNO een extra impuls en staat er straks bij 
de opening in 2022 een ‘Museum in Maak’ waar hopelijk de hele stad en regio trots op is. 

 

2021 was natuurlijk ook het tweede jaar van de Corona-pandemie, die van grote impact was en is 
op ons dagelijks leven. Voor Allemaal Zwolle betekende dit concreet dat veel van de geplande 
activiteiten geen doorgang kon vinden of noodgedwongen moesten worden vertaald naar een 
digitale variant. Daarnaast hadden de Corona-maatregelen invloed op de (door)ontwikkeling van 
het concept ANNO omdat fysieke bijeenkomsten met het team en het ontwerpbureau vrijwel niet 
mogelijk waren. Er werd snel geschakeld naar digitaal overleggen, maar de dynamiek en het plezier 
van het samen ontwikkelen en creeren was niet van hetzelfde niveau als dat in de normale fysieke 
situatie zou zijn geweest. Desalniettemin kunnen we met trots zeggen dat we in 2021 een flink 
aantal onderscheidende publieksprojecten hebben gerealiseerd die bijdragen aan de 
naamsbekendheid en positionering van ANNO binnen en buiten de stad en die voor veel draagvlak 
zorgen bij samenwerkingspartners en doelgroepen. 

 

Bestuurlijk-organisatorisch zijn in 2021 belangrijke stappen gezet voor de duurzame toekomst van 
Stichting Allemaal Zwolle. In oktober werd een businesscase opgeleverd waarin een sluitend 
scenario is uitgewerkt voor de organisatorische en bestuurlijke ontvlechting van de stichting van 
Collectie Overijssel (voorheen: HCO). Deze businesscase is gepresenteerd tijdens een 
strategiesessie met de Raad van Toezicht, waar deze zeer positief is ontvangen. Op basis van een 
advies vanuit een onderzoeksopdracht van de directeur-bestuurder is de route naar 
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verzelfstandiging van Allemaal Zwolle verder doorgezet. Het advies kwam van een externe 
consultant die concludeerde dat de eerdere constructie niet toekomstbestendig is. De Raad van 
Toezicht ondersteunde deze conclusie en was van mening dat de vernieuwing zo geheel in lijn 
gebracht kan worden met de principes van de Governance code zodat daarmee de evidente en 
potentiële belangenverstrengelingen opgelost worden. 

 

In aanloop naar de verzelfstandiging van de stichting is eind 2021 de financiële administratie 
gemigreerd van Collectie Overijssel naar een externe partij, is de ICT (laptops en kantoorapplicaties) 
losgekoppeld van Collectie Overijssel en ondergebracht bij een externe aanbieder en is een externe 
secretaresse ter ondersteuning van de vergaderingen tussen directeur-bestuurder en Raad van 
Toezicht geworven. Het bijgestelde subsidieverzoek voor het jaar 2022, waarin de 
exploitatiesubsidie is opgehoogd met het deel dat voorheen ten gunste kwam van Historisch 
Centrum Overijssel, is eind 2021 bij de gemeente Zwolle ingediend na afstemming met de 
betrokken gemeentelijke accounthouder. Tevens is door de Raad van Toezicht het proces voor de 
werving van een nieuwe directeur-bestuurder opgestart met het opstellen van een functieprofiel. 
Tot slot heeft de bestuurlijke en organisatorische verzelfstandiging ook gevolgen voor de statuten 
van Stichting Allemaal Zwolle. Eind 2021 zijn nieuwe concept statuten opgesteld, die bovendien 
inhoudelijk voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en aan de criteria voor de 
toekenning van de ANBI-status aan de stichting en de erkenning als geregistreerd museum voor 
ANNO. 

 

1.2.2 Realisatie Publieksconcept ANNO 

 
In 2021 werden door Allemaal Zwolle met de inhoudelijke samenwerkingspartners Historisch 
Centrum Overijssel (vanaf oktober: Collectie Overijssel) en Erfgoed gemeente Zwolle de volgende 
stappen gezet inzake de ontwikkeling en implementatie van Museum ANNO in de panden aan de 
Melkmarkt te Zwolle: 

 

+ In opdracht en onder verantwoordelijkheid van de gemeente Zwolle zijn in 2021 
restauratie- en constructiewerkzaamheden aan de museale panden aan de Melkmarkt 
uitgevoerd. De werkzaamheden liepen vrijwel geheel conform planning en worden in 
februari 2022 afgerond. Allemaal Zwolle is in elke fase van deze bouw nauw betrokken 
geweest als het gaat om wensen en vereiste voorzieningen voor de museale functie van de 
panden. Deze samenwerking is prettig verlopen. 

 

+ Er zijn in 2021 diverse opdrachten uitgezet binnen het onderwijs. Bij een aantal 
onderwijsinstellingen was het niet mogelijk om opdrachten weg te zetten in verband met 
het online onderwijs. In februari 2021 zijn bij Cibap drie opdrachten voor de horeca, 
museumwinkel en een AR-applicatie gestart. De resultaten zijn meegenomen in de museale 
ontwerpen van ontwerpbureau Perspekt Studio’s. 

 

+ Voor het nieuwbouwdeel van de museale panden aan de Melkmarkt is in 2021 de 
productie en inrichting door Perspekt gestart en voor 95% afgerond. Voor het Drostenhuis 
is alle benodigde historische informatie voor de verhaallijnen verzameld en afgestemd met 
experts en collectie uitgekozen. Perspekt is vervolgens aan de slag gegaan met het 
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definitief ontwerp voor de vaste presentatie in het Drostenhuis. Realisatie museale 
presentatie Drostenhuis vindt plaats in Q1 van 2022. 

 

+ Op 10 april 2021 heeft de BankGiro Loterij een bijdrage toegekend van € 400.000,- aan het 
inrichtingstraject van ANNO. Een bijdrage waarmee een aantal aanvullende wensen in de 
inrichting ingewilligd kunnen worden en het geheel op een hoger plan wordt getild. Dit 
heeft ons landelijke mediaaandacht opgeleverd. 

 

+ Op 25 november 2021 is er een zogenoemde soft-launch (opening voor de eerste kring van 
betrokkenen) georganiseerd in de vorm van een livestream. Vanwege de geldende Corona- 
maatregelen was het helaas niet mogelijk de genodigden fysiek te ontvangen. De stream is 
goed bekeken en inhoudelijk ook positief ontvangen. 

 

+ Eind 2021 is duidelijk geworden dat door langere levertijden veroorzaakt door de 
Coronapandemie en overige onvoorziene omstandigheden de planning voor de opening in 
maart 2022 niet realistisch is. Inmiddels is besloten dat donderdag 12 mei 2022 de 
feestelijke openingsdag van ANNO wordt. 

 
+ Eind 2021 is het traject rondom museumregistratie van ANNO opnieuw opgestart. 

 

1.2.3 Realisatie Publieksactiviteiten en projecten 
 

 
Allemaal Zwolle voerde naast de ontwikkeling van Museum ANNO in 2021 diverse 
publieksprojecten uit met samenwerkingspartners. Een deel van die projecten heeft korter gelopen 
dan gepland vanwege de Corona-maatregelen. Gemeente Zwolle hanteert een coulancebeleid 
inzake de voor de Coronacrisis afgesproken prestaties met Allemaal Zwolle. 

 

+ Wie is Thomas? 

Op zondag 25 juli 2021 – de dag dat het 550 jaar geleden was dat Thomas a Kempis is 
overleden- is deze campagne officieel van start gegaan met een postercampagne en de 
onthulling van een muurschildering van Thomas a Kempis in de Goudsteeg. Deze 
muurschildering is tot stand gekomen in samenwerking met Trotse Muren en is gemaakt 
door kunstenaar Donovan Spaanstra. Dit was ook het moment dat ANNO de website 
www.wieisthomas.nl heeft gelanceerd om Zwollenaren een handje te helpen bij hun 
zoektocht naar Thomas. Op deze website vonden zij tips over de partners in de stad waar 
ze meer over hem te weten konden komen en konden ze de vlogserie ‘Wie is Thomas?’ 
volgen. Halverwege augustus volgde daarop de audiotour ‘Wie is Thomas’ in de binnenstad 
van Zwolle. 

 

Maar er was meer: in augustus stond een editie van de lokale krant de Swollenaer in het 
teken van ‘Wie is Thomas’, we hebben tijdens het Stadsfestival door middel van 
straattheater én Sprekend Zwolle het verhaal over Thomas verteld en we hebben bij 
diverse lezingen - waarvan ook twee keer in Deventer - het verhaal over influencer Thomas 
a Kempis verteld. 

http://www.wieisthomas.nl/
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Met ‘Wie is Thomas’ hebben we een grote groep mensen bereikt, zowel binnen als buiten 
Zwolle. Dat meten we aan de vele reacties die we hebben gekregen, het bezoek aan de 
website, het aantal kijkers van de vlogs en de vele verzoeken van mensen die ons 
campagnemateriaal wilden hebben voor privégebruik. In Deventer heeft het Geert Grote 
Huis ook gebruik gemaakt van onze ontwerpen en campagnelijn. De campagne rondom 
‘Wie is Thomas’ heeft ervoor gezorgd dat ANNO een gezicht heeft gekregen in de stad. 

 

Het is ons in het najaar niet gelukt om een educatief programma voor het onderwijs te 
ontwikkelen rondom Thomas a Kempis. Dit kwam met name omdat de samenwerking met 
het onderwijs niet van de grond kwam door de Coronamaatregelen. 

 
+ Pilot opening Schepenzaal 

In de zomer van 2021 heeft ANNO Museum in de Maak in samenwerking met de gemeente 
de historische Schepenzaal in het oude stadhuis opengesteld voor publiek. Inwoners en 
toeristen konden zeven weekenden op zaterdag en zondag de Schepenzaal gratis 
bezichtigen. Op meerdere fronten was voor ons de openstelling een groot succes. Ten 
eerste vanwege het bezoekersbereik. Elk weekend vonden zo’n 250 bezoekers de weg naar 
de Schepenzaal, maar nog veel belangrijker: deze bezoekers namen de tijd om het verhaal 
van de ruimtes (de hal en de Schepenzaal) tot zich te nemen. Onze MeeMakers 
(vrijwilligers) hadden daar een sleutelrol in. Zij namen de bezoekers mee langs de 
verschillende werken en elementen in de ruimtes en wisten de bezoekers te boeien met 
hun verhaal. 

 
Voor onze MeeMakers was het ook een bijzondere ervaring. De afgelopen periode hebben 
we veel MeeMakers aan ons Museum in de Maak kunnen verbinden. Alleen was ons 
museum nog niet fysiek opengesteld. Deze openstelling hielp ons om de MeeMakers te 
blijven boeien en was daarnaast voor hen een fijne werkervaringsplek richting de 
openstelling van het nieuwe museum. Onze MeeMakers hebben de openstelling als zinvol 
en inspirerend ervaren. 

 

De gemeente Zwolle heeft de wens uitgesproken om de Schepenzaal structureel 
toegankelijker te maken voor het publiek. ANNO wil een bijdrage leveren aan die wens van 
de Gemeente door een structurele openstelling van de ruimte organisatorisch mogelijk te 
maken. Het succes van de pilot verdient immers een concreet vervolg. Het is hierbij wel van 
belang dat de openstelling wordt opgepakt vanuit een samenwerkingsverband om de 
kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen. 

 
Stichting Exploitatie Sassenpoort en Stadswandelingen Zwolle zien ook de unieke kans om 
deze historische plek toegankelijk te maken voor publiek. We gaan daarom samenwerken 
om de openstelling van de Schepenzaal in 2022 en verder te realiseren. 

 

+ Het verhaal van de grafzerken 

Academiehuis Grote Kerk heeft in samenwerking met o.a. Collectie Overijssel onderzoek 
gedaan naar de grafzerken in de kerk. Wie zijn daar begraven en wat is hun verhaal? Vorig 
jaar is dit onderzoek afgerond en zijn er enkele bijzondere verhalen naar boven gekomen. 
ANNO heeft samen met Academiehuis Grote Kerk een modulaire audiotour over deze 
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verhalen ontwikkeld. Sinds september zijn de eerste vijf verhalen te beluisteren in de Grote 
Kerk. Een bijzondere tour over Zwolse personen met eigenzinnige verhalen. 

 

+ Stinspark Verhalen over van Voorst, het park en Verder 
Begin 2019 is Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder opgericht met als doel: het 
verbeelden van het kasteel van ridder Zweder van Voorst uit 1362 door het park opnieuw 
in te richten. Daarbij versterken van de functie van het park: ontmoetings- en 
recreatieplaats van jong tot en met oud in de wijk, met mogelijkheid om via de praktijk te 
leren over historie, natuur, milieu en gezondheid en bij te dragen aan duurzaamheid (via 
waterberging, vastleggen van CO2). 

 
Het Stinspark moet een plek worden waar de historie weer zichtbaar is, de buurt elkaar kan 
ontmoeten en waar alle mogelijke vormen van cultuur(evenementen) kunnen 
plaatsvinden. Hierbij kunt u denken aan het jaarlijks terugkerende evenement jeugdland en 
huttendorp, maar ook aan een middeleeuws festival en muziek- en toneeluitvoeringen. 
ANNO is gevraagd de stichting te ondersteunen met het zichtbaar maken van de historie 
van deze unieke plek. Met de Verhalenbus willen we hier een bijdrage aanleveren door op 
verschillende momenten verhalen te brengen over deze unieke plek. De eerste keer was in 
september, toen de plannen voor de herinrichting van het park werden gelanceerd. Voor 
het project Stinspark is in 2021 € 25.000 toegekend door het Fonds voor Cultuur 
Participatie voor een participatieproject rondom de opgravingen die op locatie gaan 
plaatsvinden. Deze bijdrage zal in 2022 worden ingezet. 

 

+ Stadsfestival 
Tijdens het weekend van het Stadsfestival op 3 tot en met 5 september deed ANNO ook 
mee in samenwerking met de andere culture partners van de stad. De eerste editie van 
Sprekend Zwolle vond plaats en we boden straattheater aan in het kader van ‘Wie is 
Thomas?’. 

 
+ Open Monumentendag – Zwollybooth 

Tijdens landelijke open monumentendag op 18 september lanceerde ANNO de 
Zwollybooth: een apparaat dat doet denken aan de babbelbox van ‘Man bijt hond’ 
waarmee we het Zwolse publiek kunnen bevragen of laten vertellen over de Historie van 
Zwolle en dit ter plekke vastleggen 

 

+ Zwolse Zoekplaatjes 

De collectie van persfotograaf Dolf Henneke werd in 2016 bij Collectie Overijssel 
ondergebracht. Een bijzondere collectie foto’s van Zwolle uit 1945-1976. In de collectie van 
bijna 45.000 foto’s zien we een stad die zichzelf na de oorlog weer oppakt, waar gewerkt 
wordt aan de toekomst, cultuur wordt bedreven en nieuwe wijken worden gebouwd. 

 
Een groep vrijwilligers heeft de collectie gedigitaliseerd, weliswaar zonder beschrijvingen 
bij de foto’s maar met zoveel mogelijk een tijdindeling en soms thematische onderwerpen. 
De context van veel foto’s is daardoor niet bekend: wie staan er op de foto, waar en 
wanneer is de foto genomen en wat is het verhaal achter de foto? Deze verhalen gaat 
ANNO bij de Zwollenaren ophalen. 
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In samenwerking met WijZ Welzijn hebben we in oktober 2021 een pilot gedraaid met de 
‘Zwolse Zoekplaatjes.’ Tijdens de week van de Eenzaamheid hebben we diverse 
buurtkampers bezocht. Tijdens die bezoeken hebben we ontdekt op welke manieren de 
Zwolse Ouderen, Collectie Overijssel kunnen helpen om de context bij de foto’s op te 
halen. De komende periode worden die ervaringen omgezet naar een concrete werkwijze. 
Dit project levert straks nieuwe informatie op over de foto’s voor het archief, en resulteert 
anderzijds in leuke gesprekken tussen Zwollenaren die een schat aan misschien nu nog wel 
onbekende of vergeten Zwolse verhalen met zich meedragen. 

 
In ieder geval hebben wij geconstateerd dat de pilot een succes was, waarop we samen 
met de partners verder kunnen bouwen. 

 

+ De Blauwvingers en het verraad van Zwolle 

In samenwerking met de Sassenpoort en in opdracht van de gemeente Zwolle is een 
educatieve inrichting gerealiseerd in de Sassenpoort. `De Blauwvingers en het verraad van 
Zwolle´ is het educatieve project waarmee basisschoolleerlingen van groep 5 en 6 uit 
Zwolle en omstreken spelenderwijs gaan ontdekken hoe ze toch aan die blauwe vingers zijn 
gekomen. Buiten schoolbezoeken is het project ook geschikt voor gezinnen die de 
Sassenpoort bezoeken. Het spel speelt zich af in de kruitkamer van de Sassenpoort en is zo 
ontwikkeld dat deze volledig aansluit op de thema’s van het vak geschiedenis in het 
basisonderwijs. Dit educatieve project is in oktober 2021 officieel gelanceerd door minister 
Slob en burgemeester Snijders Vanaf januari 2022 wordt het project, inclusief lespakket, in 
gebruik genomen en is het project daarmee afgerond. De Sassenpoort en Stichting Allemaal 
Zwolle blijven echter samen optrekken in de promotie van het project en blijven in gesprek 
over verdere samenwerking. 

 

+ Verhalen over de Peperbus 

Stichting Allemaal Zwolle is verantwoordelijk voor de audiovisuele presentatie bovenin de 
Peperbus. De laatste presentatie is ongeveer 2 jaar te zien geweest. In 2021 is de 
presentatie vernieuwd met een nieuwe animatie waarin de torenwachter je meer vertelt 
over zijn vroegere en iconische werkplek. Hij vertelt je over het ontstaan van deze toren, de 
rol die hij hier heeft gespeelt en welke betekenis deze plek nu nog heeft voor de 
Zwollenaren. Ook Zwollenaren krijgen de kans om hun herinnering aan de Peperbus met 
ANNO te delen en wellicht zien zij hun verhaal later terugkomen in de animatie die per 
kwartaal wordt aangevuld met nieuwe, ingebrachte verhalen van Zwollenaren. Deze 
animatie blijft in de maak, zoals ANNO zelf. 

 
De nieuwe animatie is sinds eind oktober 2021 te zien in de toren van de Peperbus, maar 
door de maatregelen in strijd tegen het coronavirus is deze locatie beperkt toegankelijk en 
sinds december 2021 tijdelijk gesloten. 

 

+ ‘Onna ontdekt Zwolle - ´t Zwolse Prentenboek’ 
ANNO en de gemeente Zwolle zijn tot een overeenkomst gekomen wat betreft de uitgifte 
van de prentenboekjes ‘Onna ontdekt Zwolle’. De uitgifte van de prentenboekjes bij 
geboorte of verhuizing wordt volledig verzorgd door de gemeente Zwolle. Gemeente 
Zwolle heeft 1.500 exemplaren afgenomen, waarvan eind december 2021 de eerste 750 
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exemplaren zijn geleverd aan de gemeente Zwolle. De overige 750 exemplaren worden in 
mei 2022 geleverd aan de gemeente Zwolle. 

 

+ Soft Opening 

In november gaven Collectie Overijssel, de afdeling Erfgoed van de gemeente Zwolle en 
Stichting Allemaal Zwolle een uniek kijkje in ANNO, Museum in de maak. Tijdens een 
livestream kregen genodigden de mogelijkheid om de eerste ruimtes van het museum te 
zien en deel van de mensen te ontmoeten die bij ANNO werken. Tijdens de stream kon het 
thuispubliek vragen insturen die aan het einde live werden beantwoord door Jenine de 
Vries, Bertil Schulte, Vincent Robijn en Sandra Schipper. 

 
Het eerste plan was om onze genodigden tijdens ‘Een kijkje bij ANNO’ fysiek rond te leiden 
door het gedeelte van het museum dat straks gratis toegankelijk is. Op het laatste moment 
werden wij ingehaald door corona waardoor we snel hebben moeten schakelen en het 
programma hebben omgezet naar een online variant. Hieruit is een livestream ontstaan die 
is gemaakt in samenwerking met Zwolse partners: STH Media, Thomas Siemonsma en 
Kasko – Huis voor muziektheater. 

 

Het eerste kijkje achter de schermen bij het museum in de maak is goed ontvangen door de 
genodigden. We hebben verschillende reacties ontvangen van mensen die aangaven 
nieuwsgierig te zijn naar de rest van het museum. Een deel van de livestream is later ook 
gepubliceerd op ons YouTube-kanaal voor het bredere publiek, want ANNO is een museum 
van, voor en door Zwollenaren. 

 

+ Zwolle Viert Vrijheid 2021 

Veel van de projecten die in 2020 zouden plaatsvinden in het kader van 75 jaar vrijheid, zijn 
in 2021 alsnog georganiseerd. Het logo werd doorontwikkeld, we voegden mooie nieuwe 
verhalen aan de website toe en ook op sociale media bleven we actief. Helaas gooide 
corona alsnog roet in het eten. Voor 2021 hebben we besloten een kleine campagne ‘Vlag 
de Vrijheid’ op te zetten met als doel de bekendheid van 14 april als historische datum te 
vergroten. Ook richtten we ons op een sterkere positionering van Zwolle Viert Vrijheid als 
project van ANNO. 

Inzet: 

- Abri’s door de stad 
- Poster in de Peperbus (1/1 pagina die je kunt uitknippen en op het raam kunt 

hangen) 
- Inkopen redactionele aandacht in de Peperbus 
- Ondersteuning promoten en van diverse activiteiten 
- Weergave van de activiteiten op zwolleviertvrijheid.nl en sociale kanalen 
- Groei in verhalen over Zwolle en de oorlog op zwolleviertvrijheid.nl 

Met de uitvoering van de campagne zijn alle middelen die beschikbaar waren voor dit 
project besteed en is het officieel afgerond. Momenteel wordt onderzocht hoe de binnen 
het project ontwikkelde onderdelen (website ed) en het thema vrijheid in brede zin een 
structurele plek kunnen krijgen binnen de programmering van ANNO. 
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1.2.4 Huisvesting 

 
Vanwege de brand in het Drostenhuis in oktober 2017 en de noodzakelijke restauratie/renovatie 
heeft Allemaal Zwolle ook in 2021 niet kunnen beschikken over de museale panden aan de 
Melkmarkt, die in eigendom zijn van de gemeente Zwolle. De restauratie en verbouw van de 
panden is in 2021 in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Team 4 Architecten in combinatie 
met Hanzebouw. In de laatste weken van 2021 werd duidelijk dat de eindoplevering van de 
museale panden eind januari 2022 zal plaatsvinden. 

 

Om de zichtbaarheid en naamsbekendheid van Allemaal Zwolle in de stad te vergroten in aanloop 
naar de opening van de museale panden aan de Melkmarkt wordt sinds 2019 het winkelpand 
Sassenstraat 11 gehuurd, dat dient als open kantoor en concept store. De huur liep tot eind 2021 
en in de laatste weken van het jaar is het team van medewerkers tijdelijk verhuisd naar de 
kantoren van de gemeente Zwolle. 

 

Na verschillende onderhandelingsgesprekken met de gemeente over de hoogte van de huursom en 
kapitaallasten kon in 2021 de huurovereenkomst voor de museale panden aan de Melkmarkt 
worden getekend. Ook de facilitaire overeenkomst werd getekend. De gevraagde structurele 
verhoging van de exploitatiesubsidie om de hogere huurlasten te kunnen dragen, werd door de 
gemeente niet gehonoreerd in het subsidieverzoek 2022. Dit betekent dat er minder budget vrij is 
voor het uitvoeren van publieksactiviteiten en programmering door ANNO. 
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1.3 Financiën 

 
In onderstaande tabel zijn de financiën in hoofdlijnen weergegeven: 

 

 2021 2020 2019 

Baten 2.194 916 765 

Lasten 2.073 915 633 

Saldo baten en lasten 122 1 133 

Financiële baten en lasten -6 -1 -0 

Exploitatiesaldo 116 0 133 

Ratio's    

Personele last versus baten 12% 27% 15% 

Exploitatierendement 5% 0% 17% 

Eigen Vermogen 308 192 192 

Algemene (niet bestemde) reserve 48 43 192 

Percentage niet bestemde reserve t.o.v. Baten 2% 5% 25% 

Kasstroom -871 458 -131 

Solvabiliteitsratio  EV/TV 38% 11% 16% 

 

Toelichting: 

Het jaar 2021 is met een positief resultaat afgesloten. Dit positieve resulaat werd ook beoogd. 
Doordat de begroting voor 2022 nog niet sluitend is, is gestreefd naar een positief resultaat in 2021 
van meer dan EUR 100.000. In overleg met de gemeente kan dit saldo ingezet worden om de 
toekomstige verliezen op te vangen zoals deze zijn begroot in de vastgestelde businesscase. 

 

De volgende aspecten hebben invloed gehad op het financiële plaatje van 2021: 

+ Stringente kostenbeheersing 
Bij het opstellen van de meerjaren raming 2022-2024 van de stichting bleek dat er maatregelen 
nodig waren om de financiele positie te verbeteren. Besloten is om uitgaven in 2021 terug te 
dringen, zodat er een overschot kon ontstaan. Bezuinigingen op huisvesting en activiteiten droegen 
bij aan een gunstig resulaat. 

 

+ Corona pandemie 
Ook de stichting Allemaal Zwolle heeft hinder ondervonden van de corona pandemie. Diverse 
projecten konden niet uitgevoerd worden zoals vooraf gepland. In overleg met de gemeente zijn 
bepaalde activiteiten anders ingevuld of vertraagd. De activiteitkosten vallen derhalve in het 
boekjaar lager uit dan verwacht. 

 

+ Inrichting ANNO 
Stichting Allemaal Zwolle werkt voortvarend aan het nieuwe museale concept ANNO. De totale 
investering wordt geraamd op EUR 2,0 miljoen. Het zwaartepunt van de uitgaven ligt in 2021. De 
opening van ANNO is gepland voor 12 mei. De verwachting is dat het project binnen de begroting 
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afgerond kan worden. Het positieve verloop van het project komt door hoger dan geraamde 
fondsenwerving en een strakke projectbeheersing. 

 
Door het positieve resultaat over 2021 en de lagere balanstotalen neemt de solvabiliteit van de 
stichting sterk toe. Dit is een positieve en gewenste ontwikkeling. 

Op basis van de liquiditeitsraming en het verloop van het project ANNO wordt geen 
liquiditeitstekort verwacht. Wel zal de liquiditeitspositie nauwlettend gevolgd worden. Er is 
namelijk sprake van een forse voorfinanciering die de stichting moet doen voor de (later terug te 
ontvangen) BTW bedragen. Ook het feit dat enkele slotbetalingen van fondsen pas na oplevering 
ontvangen worden, vragen goede monitoring van de liquiditeiten. Momenteel liggen de 
liquiditeiten bijna EUR 100.000 hoger dan eerder geraamd. Dit komt door het positieve resultaat in 
2021 en de succesvolle fondsenwerving. 

 
In de jaarrekening worden de baten en lasten verder gespecificeerd en toegelicht. 

 

 
1.4 Personeel 
De fte omvang van de organisatie is 4.64 (2020: 3.64). De formatie bij Allemaal Zwolle per 31 
december 2021 is als volgt: 

 
Huidige bezetting uren fte 

Zakelijk en inhoudelijk leider 24 0,67 

Programmeur 32 0,89 

Coordinator Publiekszaken 36 1,00 

Meemaker 24 0,67 

Communicatie 24 0,67 

Educatie 24 0,67 

Gastheren/ gastvrouwen 2,88 0,08 

totaal (exclusief directie) 167 4,64 

 
De directeur-bestuurder staat op de loonlijst van Collectie Overijssel en is niet in het overzicht 
verwerkt. In zijn taakomvang zijn wekelijks ca. 16 uur bestemd voor Allemaal Zwolle. Tevens 
worden ondersteunende diensten afgenomen bij Collectie Overijssel met betrekking tot Financiën, 
Personeelszaken en ICT. Deze situatie eindigt per 1 januari 2022. 

De bestuurder blijft aan tot 1 april 2022 en met Collectie Overijssel is afgesproken dat ondanks het 
wegvallen van de subsidie aan de kant van Collectie Overijssel hiervoor geen kosten in rekening 
worden gebracht. Dit is een investering in de samenwerking en tekent de kracht van en het 
vertrouwen in de samenwerking tussen de partners die zich samen inspannen om van ANNO een 
succes te maken. 
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1.5 Risico’s 
Voor de stichting zien we de volgende bedrijfsrisico’s: 

 
+ Inrichting ANNO 

De investeringen in het museale concept zijn fors ten opzichte van de financiële positie van de 
stichting. De stichting is namelijk nog in opbouw. Op basis van de huidige ramingen en in 2021 
toegezegde bedragen wordt geen liquiditeitsprobleem verwacht. 

 

+ Huurlasten in relatie tot exploitatiesubsidie 
De totale huurlast (huur + servicekosten + schoonmaak) voor de door Allemaal Zwolle te huren 
ruimten in de museale panden aan de Melkmarkt wordt geraamd op EUR 200.000 en is significant 
hoger dan de in 2017 bij de start van de stichting geraamde 75.000. Dit wordt veroorzaakt door het 
feit dat oorspronkelijk huur van vierkante meters in de nieuwbouwvleugel niet was voorzien. Indien 
deze huurverzwaring niet met aanvullende opbrengsten worden gecompenseerd, heeft dit nadelige 
gevolgen voor het vrij beschikbare programmabudget en dus voor het uitvoeren van 
publieksprojecten. Voor 2022 en 2023 zijn huurkortingen met de gemeente overeengekomen. 

 

+ Inflatie 
De inflatieontwikkeling is een zorgpunt voor de organisatie. Met name de ontwikkeling van de 
energielasten vraagt aandacht. Mochten deze lasten verder stijgen, dan zullen de begrotingen 
mogelijk daarop moeten worden aangepast en zullen aanvullende maatregelen nodig zijn. 

 

 
1.6 Vooruitblik 

Ontwikkelingen die we voor 2022 voorzien en die van invloed zijn op Allemaal Zwolle: 

 
+ Opening ANNO 

Op 12 mei 2022 is de opening geweest van ANNO. Een bijzondere mijlpaal waar een aantal jaren 
hard aan is gewerkt. 

 
+ Personeelsbezetting 

In 2022 bouwen we verder aan de beoogde personeelsbezetting die nodig is bij opening van ANNO 
in mei 2022. Ondanks de krapper wordende arbeidsmarkt rekenen we op een kwalitatief sterk 
team. 
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+ Governance/organisatievorm 
In 2022 is de ontvlechting gerealiseerd van Collectie Overijssel. 

 
Door de mooie resulaten in 2021 kunnen we met vertrouwen kijken naar de toekomst. 

 
 
 

Zwolle, 24 mei 2022 
 

Sandra Schipper 
Directeur-bestuurder a.i. 
Stichting Allemaal Zwolle 
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2. Governanceverslag 
 

2.1 Samenstelling en nevenfuncties leden raad van toezicht. 
 

De raad van toezicht van de stichting Allemaal Zwolle bestond in 2021 uit vier personen, te weten: 
 

Han de Carpentier Wolf (1954), voorzitter 
Han is jurist en bedrijfskundige. Han was in zijn arbeidzame periode actief in de financiële en 
zakelijke dienstverlening op directieposities bij Nationale-Nederlanden, ING en ANWB/Unigarant en 
daarna actief als consultant voor het MKB in de regio Zwolle. 
Han was vier jaar als bestuurslid betrokken bij het Academiehuis/Grote Kerk Zwolle. Als 
vicevoorzitter van de “Vrienden van het Stedelijk Museum Zwolle” was hij de initiator van de 
transformatie en transitie van deze stichting naar de nieuw opgerichte stichting “Zwolse 
Kunstvrienden”. Dit vanwege de opheffing van het Stedelijk Museum Zwolle. Han interesseert zich 
voor cultuur in meest brede zin en heeft in 2014 de kunstkring “Kunst in de Kamer Zwolle” 
opgericht en is sindsdien voorzitter van deze club van cultuurminnaars. 

 
Jaap de Jong (1963), lid 
Jaap is als algemeen directeur actief bij In ’t Wasdom in Zwolle, waar hij antiquaar is en zich 
bezighoudt met innovatieve applicaties op het terrein van digitale media & onderzoeksmethoden. 
Daarnaast doceert hij onderzoeksmethoden en coacht hij studenten tijdens de afstudeerfase. Jaap 
studeerde geschiedenis en economie en interesseert zich voor cultuur, wetenschap en techniek. 

 
Marlies Pruim (1981), lid 
Marlies heeft na haar Bachelor Commerciële Economie aan de Hogelschool Windesheim een 
Master of Business Studies behaald aan de Waterford University of Technology in Ierland. 
Marlies was als docent economie, recht, handel en marketing/management verbonden aan het 
Albeda College in Rotterdam. Inmiddels werkt zij al meer dan 15 jaar binnen bancaire instellingen, 
waarvan de laatste 12 jaar bij de RABO-organisatie, in verschillende rollen en functies. Zij is met 
name actief op de aandachtsgebieden Finance en Internationaal Projectmanagement. 
Marlies heeft een voorliefde voor circulaire economie en duurzaamheidsvraagstukken en zet zich 
daarvoor in voor de Regio Zwolle, naast haar functie bij de Rabobank. 

 
Tanja Geurtse (1974), lid 
Met ingang van april 2021 trad Tanja Geurtse toe tot de raad. Zij nam de plaats in van Erik Smeele 
die per 1 januari 2021 de raad verliet. Tanja is actief als programmaleider en adviseur in het 
publieke domein en als trainer/begeleider in bedrijfsprogramma’s gericht op leiderschap, team- en 
organisatieontwikkeling. Daarvoor was zij langjarig actief in leidinggevende posities in de financiële 
dienstverlening en verantwoordelijk voor marketing, communicatie, maatschappelijke participatie 
en regionale samenwerking. Tanja studeerde commerciële economie. Ze zet zich onder anderen in 
voor het Ronald McDonald Huis en beschikt over een netwerk met lokale en regionale 
ondernemers en met partijen in het culturele speelveld. 
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2.2 Zittingsduur raad van toezicht 
 

De zittingstermijn van de raad van toezicht omvat twee perioden van vier jaren. Conform de 
Governance Code Cultuur 2019, die onderdeel uitmaakt van de statuten van de Stichting Allemaal 
Zwolle, dient de raad zorg te dragen “… voor een zodanig rooster van aftreden dat niet te veel 
leden tegelijkertijd aftreden zonder herbenoembaar te zijn …” (zie Principe 8, artikel 5). 

 
Tegen die achtergrond bereidt de raad zich in 2022 voor op een getrapte uittreding en vervanging 
van de drie zittende leden van wie de eerste zittingstermijn in november 2021 respectievelijk 
januari 2022 verliep. Het is de intentie van de raad om in de periode van 2022-2023 twee van de bij 
aanvang aangetreden leden te laten uitreden en één lid in de periode van 2023-2024. Dit alles 
onder gelijktijdige vervanging van de uittredende leden door nieuwe leden. 

 
2.3 Zelfevaluatie raad van toezicht 

 
Onderling 
De raad maakt frequent tijd vrij voor zelfevaluatie, dikwijls direct na een bijeenkomst of wat langer 
in een onderling overleg. 

 

Onder externe begeleiding 
De Governance Code Cultuur 2019 heeft als beginsel om eens in de drie jaar een zelfevaluatie te 
doen in het bijzijn van een externe begeleiding (zie Principe 7, artikel 10). Eind 2021 vond deze 
evaluatie plaats onder professionele begeleiding van de organisatie “Cultuur+Ondernemen”. 

 
Uit de evaluatie is een aantal thema’s naar voren gekomen, zoals de behoefte om: 
o de deelportefeuilles van de respectievelijke raadsleden scherper te definiëren en af te 

bakenen; 
o de ambities van de respectievelijke portefeuillehouders voor de komende bestuursperiode te 

expliciteren; 
o naast de directeur bestuurder ook periodiek contacten te onderhouden met de 

personeelsleden en/of de personeelsvertegenwoordiging van de Uitvoeringsorganisatie; 
o tijdig betrokken te worden bij de strategische beleidsvorming door de directeur bestuurder en 

de Uitvoeringsorganisatie. 
 

In 2022 vertaalt de raad deze thema’s naar concrete actiepunten en aanbevelingen voor zichzelf en 
de directeur bestuurder. 

 
2.4 Toetsingskader en toetsingsvisie raad van toezicht 

 
4.1 Toetsingskader 
De raad onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur 2019 (zie ook boven) en benut 
deze als een belangrijke toetssteen bij de invulling van zijn rol als toezichthouder. Kernthema’s zijn: 
alertheid op belangenverstrengelingen, vermijden van ongewenste belangenverstrengeling en op 
transparante en zorgvuldige wijze omgaan met tegenstrijdige belangen. En niet minder belangrijk: 
een heldere organisatiestructuur en een heldere financiële inrichting en rapportage. 
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4.2 Toetsingsvisie 
De raad voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een actieve, professionele, 
kritische en onafhankelijke wijze uit. Ook in 2021 heeft de raad het belang van de verankering van 
de Code tot in alle geledingen van de organisatie onderstreept en waar nodig actie ondernomen. 

 
2.5 Bezoldiging raad van toezicht 

 
De raad wordt bezoldigd en ontvangt jaarlijks de zogenaamde (onbelaste) vrijwilligersvergoeding. 
Ieder lid ontvangt € 1.500 op jaarbasis. 

 
2.6 Bestuur 

 
6.1 Ontvlechting en verzelfstandiging Stichting Allemaal Zwolle 
In het verslagjaar trof de directeur bestuurder voorbereidingen voor de ontvlechting en 
verzelfstandiging van de Stichting Allemaal Zwolle uit de gemeenschappelijke regeling Historisch 
Centrum Overijssel (nu Collectie Overijssel). 

 

De governance bleek te complex en onvoldoende toekomstbestendig, onder meer vanwege tal van 
belangenverstrengelingen en dubbele petten bij meerdere direct betrokkenen. In de praktijk van 
alledag stond de governance voortdurend op gespannen voet met de beginselen van de 
Governance Code Cultuur. 

 
Daarnaast bleek werkende weg dat de oorspronkelijk bij de start beoogde synergie- en 
efficiencyvoordelen onvoldoende uit de verf kwamen. Ook werd duidelijk dat de “span of control” 
voor de directeur bestuurder - die naast de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum 
Overijssel en de Stichting Allemaal Zwolle de verantwoordelijkheid droeg voor de Stichting 
Overijsselacademie - te omvangrijk was voor de inzet van één full time equivalent en daardoor in 
de praktijk niet goed werkbaar. 
Het toezicht door de raad was, ook vanwege de vereiste kritische en onafhankelijke positie, 
tijdrovend en lastig. Door de ontvlechting en verzelfstandiging van de Stichting Allemaal Zwolle zijn 
die belemmeringen weggenomen. De raad is content met de verzelfstandiging die met ingang van 
april 2022 zijn beslag zal krijgen. 

 
De raad spreekt zijn dank en waardering uit aan de Gemeente Zwolle, in het bijzonder de 
wethouder van cultuur en haar ambtelijke apparaat, die deze verzelfstandiging heeft ondersteund 
en mogelijk heeft gemaakt. 

 

6.2 Communicatie over het concept ANNO 
In het verslagjaar is voortvarend en met succes gewerkt aan het concept “ANNO|Museum in de 
maak”. Periodiek heeft de directeur bestuurder de wethouder van cultuur, haar ambtelijke 
apparaat, de gemeenteraad en relevante stakeholders op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen. Hij wist hen te enthousiasmeren voor het nieuwe concept ANNO en de 
verzelfstandiging van de Stichting Allemaal Zwolle. 
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6.3 Businesscase ANNO 2022-2024 
In een strategisch meerjarenplan (Businesscase ANNO 2022-2024) hebben de directeur bestuurder 
en de zakelijk leider de plannen voor de nabije toekomst vastgelegd. De raad is ingenomen met de 
inhoud, strekking en reikwijdte van het document. De raad vindt de businesscase goed uitgewerkt 
en de afgegeven financiële prognoses en marktramingen, alsmede de tijdsfasering daarvan, 
transparant, realistisch en overtuigend. In de ogen van de raad vormt de businesscase een 
uitstekende basis voor de doorontwikkeling van een mooi en uniek concept waarin museum, 
archeologie, bouwhistorie, monumenten en archief op één plek onder één naam samenkomen. 

 

6.4 Nieuwe statuten Stichting Allemaal Zwolle 
In het verslagjaar heeft de directeur bestuurder, vooruitlopend op de ontvlechting van de Stichting 
Allemaal Zwolle uit het Historisch Centrum Overijssel (nu Collectie Overijssel), voorbereidingen 
getroffen voor een statutenwijziging. 

 
Met deze statutenwijziging is voor “ANNO|Museum in de maak” ook de mogelijkheid geopend voor 
een inschrijving in het Museumregister. Tenslotte wordt met de nieuwe statuten voor de Stichting 
Allemaal Zwolle de mogelijkheid gecreëerd te gaan functioneren als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). 

 

De raad heeft de voorgestelde statutenwijziging unaniem goedgekeurd. 

 
2.7 Externe accountant 

 
De raad van toezicht heeft “Countus Accountants en adviseurs” te Zwolle benoemd als zijn externe 
accountant. De accountant brengt ten minste eenmaal per jaar in de vergadering van de raad van 
toezicht verslag uit van zijn bevindingen. Countus krijgt vanuit de organisatie geen opdrachten die 
zijn onafhankelijke controlewerkzaamheden in gevaar zouden kunnen brengen. 

 

Het vaststellen en goedkeuren van de Jaarrekening en het Accountantsverslag is een proces dat in 
fasen verloopt. In 2021 is in een stappenplan verhelderd welke bijdragen op welk tijdstip van wie 
(directeur bestuurder- accountant- raad van toezicht) worden verwacht. 

 
In april 2022 heeft de raad de Jaarrekening 2021 goedgekeurd. 

 
2.8 Reglement raad van toezicht 

 
De raad heeft haar taken, rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd in een reglement. In mei 2021 
is het reglement geactualiseerd. In 2022 vindt een update plaats op basis van de nieuwe statuten. 
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3. Jaarrekening 2021 
 
 

3.1 Balans per 31 december 2021 

 
ACTIVA 30-12-2021 

€ 

31-12-2020 

€ 

PASSIVA 31-12-2021 

€ 

31-12-2020 

€ 

1. Vaste activa 

Inventaris en bedrijfsmiddelen 

 

52.934 

 

48.496 

4. Eigen vermogen 

Algemene reserve 

 

47.689 

 

42.931 

Bestemmingsreserves  260.604 149.371 

308.293 192.302 

2. Vlottende activa 

Debiteuren - - 

Vooruitbetaalde bedragen 8.260 4.539 5. Vlottende passiva 

Te vorderen BTW 89.659 140.761 Crediteuren 90.834 287.548 

Overig te betalen posten  6.000 10.870 

3. Liquide middelen 502.032 1.577.151 

Rekening courant 581.272 1.451.957 

 810.325 1.769.452  810.325 1.769.452 
 
 
 
 
 

 
Balans, na verwerking bestemming resultaat 

Nog te ontvangen bedragen  78.200 123.700 Af te dragen loonheffing 13.001 8.101 

 176.119 269.000 Reservering vakantiegeld en -dagen 8.063 3.518 
  Subsidieverplichtingen 384.134 1.267.114 
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3.2 Staat van baten en lasten 
 
 

 begroting 

 
BATEN 

2021 2020 2021 

A  Subsidie Gemeente Zwolle 707.374 685.440 784.774 

B Opbrengsten activiteiten 47.233 53.761 27.000 

C Opbrengsten totstandkoming ANNO 1.435.747 176.307 1.255.176 

D  Overige baten 4.018 -  10.000 

totaal baten 2.194.371 915.508 2.076.950 

 
LASTEN 

   

E Personeelskosten 273.585 244.452 279.355 

F Huisvestingskosten 37.554 59.656 132.958 

G  Organisatiekosten 120.298 170.877 110.200 

H  Afschrijvingskosten 8.574 1.454 6.000 

I Kosten activiteiten 196.769 194.404 291.500 

J Kosten totstandkoming ANNO 1.435.747 243.878   1.255.176 

totaal lasten 2.072.526 914.721 2.075.189 

 
K Financiele baten en lasten 

 
-5.854 

 
-787 

 
-2.000 

 

Exploitatiesaldo 
 

115.991 
 

- 
 

 -239 
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3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 
Algemene toelichting grondslagen 

 

Stichting Allemaal Zwolle is gevestigd te Zwolle en als stichting ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 70015082. Stichting Allemaal Zwolle is in het kader 
van de jaarverslaggeving te typeren als een kleine organisatie zonder winststreven (OZW). Bij de 
opstelling van de jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties 
zonder winststreven toegepast. Het betreft dan richtlijn RJK C1 van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. 

 
De jaarrekening is opgesteld volgens de principes van het baten en lastenstelsel. De waardering van 
activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, 
tenzij anders vermeld. Informatie over het bestuur, de doelstellingen, plannen, activiteiten en 
(bijzondere) gebeurtenissen aangaande stichting Allemaal Zwolle zijn opgenomen in het 
jaarverslag. 

 

De grondslagen voor de bepaling van vermogen en resultaat zijn gebaseerd op het uitgangspunt 
van historische kostprijs. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze 
betrekking hebben. 

 
Grondslagen voor waardering 

Vaste activa 

+ Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies en investeringen worden in 
mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies 
betrekking hebben. 

 

Vlottende activa 
 

+ Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van betalingskortingen, 
kredietbeperkingstoeslag en de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. Vorderingen die zijn opgenomen onder de vlottende activa hebben een resterende 
looptijd van ten hoogste één jaar. 

 

+ Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en eventuele deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Eventuele rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden 
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de organisatie. 
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Eigen vermogen 
 

+ Algemene reserve 

De algemene reserve wordt gevormd door een toevoeging of onttrekking vanuit het jaarlijkse 
resultaat en dient om risico’s in algemene zin op te vangen. 

 

+ Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserves betreffen het deel van het eigen vermogen dat door het bestuur is 
afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de 
doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan. Een bestemmingsreserve wordt gevormd ten 
laste van de algemene reserve op grond van een bestuursbesluit daartoe. 

 

+ Bestemmingsfondsen 

Bestemmingsfondsen betreffen het deel van het eigen vermogen dat door derden is afgezonderd 
omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van 
de organisatie zou zijn toegestaan. 

 

Vlottende passiva 
 

+ Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

+ Subsidieverplichtingen 

Subsidieverplichtingen en verplichtingen tot het doen van een gift in het kader van het bereiken 
van de doelstellingen van onze organisatie worden op de balans als schuld gepresenteerd. 
Indien subsidieverplichtingen nagekomen zijn, worden de uitgaven en onbrengsten in het boekjaar 
waarin zij besteed zijn in de Staat van baten en lasten zichtbaar gemaakt. 

 
Grondslagen voor resultaatbepaling 

 

+ Baten en lasten 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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. 

 

+ Subsidies 

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de Staat van baten en lasten van het jaar gebracht 
waarin de kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft 
voorgedaan waarvoor de subsidie is ontvangen. 

 

Prestatiesubsidies voor projecten en programma’s worden ten gunste van de Staat van baten en 
lasten van het jaar gebracht waarin de prestaties zijn gerealiseerd. 

 

+ Personeelskosten 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de winst- en verliesrekening. Stichting Allemaal Zwolle heeft alle pensioenregelingen 
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verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt 
als last verantwoord. 
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 
toepassing en betaalt Stichting Allemaal Zwolle verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies 
aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

 
 

+ Resultaatbestemming 

De resultaatbestemming betreft de toewijzing van het eindsaldo van de Staat van baten en lasten 
(het ‘Resultaat’) aan het eigen vermogen. De toewijzing kan betrekking hebben op bijzondere, 
aangewezen bestemmingen binnen het eigen vermogen. Na toewijzing aan eventuele bijzondere 
bestemmingen in bestemmingsreserves dan wel bestemmingsfondsen volgt de toewijzing aan de 
algemene reserve. 
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3.4 Toelichting op de Balans  

Activa 

 
 

1. Vaste activa 

 

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 

 

Vaste activa 

in uitvoering 

 
 

Totaal 

 

Aanschafwaarde 1/1/2021 

 

2.724 

 

46.647 

 

49.371 

Investeringen boekjaar 59.660 - 59.660 

Desinvesteringen/ ingebruikname -1.780 -46.647 -48.427 

Aanschafwaarde 31/12/2021 60.604 - 60.604 

 
Cumulatieve afschrijving 1/1/2021 

 
876 

 
- 

 
876 

Afschrijvingen boekjaar 8.574 - 8.574 

Cumulatieve afschrijving desinvestering -1.780 - -1.780 

Cumulatieve afschrijving 31/12/2021 7.670 - 7.670 

Boekwaarde 1/1/2021 1.849 46.647 48.496 

Mutaties 51.086 -46.647 4.439 

Boekwaarde 31/12/2021 52.934 - 52.934 

 

De investering in overige bedrijfsmiddelen betreft een Anno promotie en educatie voertuig. Ook is 
kantoorautomatisering aangeschaft. 

 

In 2021 is er voor een bedrag van € 1.435.747 geïnvesteerd in het ANNO concept welke volledig is 
gefinancierd middels investeringssubsidies en fondsen. Deze bijdragen zijn in minder gebracht op 
de investering. 

 
Het afschrijvingspercentage van 'andere vaste bedrijfsmiddelen' is 20% tot 50%. 
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2. Vlottende activa  

 31-12-2021 31-12-2020 

Vooruitbetaalde bedragen   

Pensioenen 1.003 2.347 

Verzekeringen 884 959 

Overige 6.374 1.234 

 8.260 4.539 

 

 

Te vorderen BTW 89.659 140.761 

 

 
Nog te ontvangen bedragen 

Gemeente Zwolle 75 jaar Vrijheid 

 
4.000 

 
4.000 

Gemeente Zwolle Verraad van de Sassenpoort 4.700 4.700 

Gemeente Zwolle Bijdrage ANNO o.a. archeologie - 40.000 

Gemeente Zwolle 'soft opening' 1.500 - 

Mondriaan fonds slottermijn ANNO 60.000 - 

BPD slottermijn ANNO 8.000 - 

VSB fonds inzake herinrichting ANNO - 75.000 

 78.200 123.700 

 

 
Totaal vlottende activa 176.119 269.000 

 
 

 
31-12-2021 31-12-2020 

3. Liquide middelen 
 

Rabobank Rekening courant  581.272 1.451.957 

581.272 1.451.957 
 

 

De liquide middelen zijn direct opeisbaar. 
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Passiva  

4. Eigen Vermogen 31-12-2021 mutaties 31-12-2020 

Algemene Reserve 47.689 4.758 42.931 

Bestemmingsreserve Vaste activa 60.604 11.233 49.371 

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen ANNO  200.000 100.000 100.000  

 308.293 115.991 192.302  

 

 

Vooruitlopend op de resultaatsbestemming zijn de beoogde mutaties in het eigen vermogen 
verwerkt. 

 
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve ten behoeve van de continuïteit van de 
Stichting. De bestemmingsreserve activa wordt gevormd voor de aanschaffingswaarde van de 
investeringen. Dit vermogen is niet direct beschikbaar. De bestemmingsreserve Aanloopverliezen is 
gevormd voor voorziene aanloopverliezen voor het concept ANNO in 2022-2024 en onvoorziene 
tegenvallers die niet in de projectbegroting kunnen worden opgevangen. 

 

 
5. Vlottende passiva   31-12-2021 31-12-2020 

Crediteuren 
  

90.834 287.548 

 
Af te dragen loonheffing/ pensioenen 

   
13.001 

 
8.101 

 
Reservering vakantiegeld /- dagen 

   
8.063 

 
3.518 

 
Subsidieverplichtingen 

 
31-12-2021 

 
onttrokken 

 
toevoeging 

 
31-12-2020 

Herinrichting ANNO 359.134 1.435.747 560.000 1.234.881 

Gemeente Zwolle 75 vrijheid - 13.770 - 13.770 
Gemeente Zwolle Verraad Sassenpoort - 18.464 - 18.464 

Fonds Cultuurparticipatie 'Stinspark'  25.000 - 25.000 -  

 384.134 1.467.980 585.000 1.267.114 

 

De post subsidieverplichtingen heft betrekking op projecten die doorlopen na balansdatum. De 
ontvangen bijdragen worden toegevoegd aan deze post binnen de vlottende passiva. Bestedingen 
worden aan deze post onttrokken. De in 2021 afgeronde projecten worden in hoofdstuk 2.5 nader 
gespecificeerd. 

Voor de totstandkoming van ANNO zijn inmiddels diverse subsidies en fondsbijdragen toegekend 
en/ of ontvangen. De investeringen in het concept ANNO zijn grotendeels besteed in 2021 en 2022. 
Verwachting is dat het project binnen de begroting kan worden afgerond. De opening staat in het 
tweede kwartaal 2022 gepland. 
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Nog te betalen bedragen 31-12-2021 31-12-2020 

Accountantskosten 6.000 6.000 

Gemeente Zwolle terugbetaling subsidie - 4.217 
Overig - 653 

 6.000 10.870 

Totaal vlottende passiva 502.032 1.577.151 

 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
De stichting heeft voor de totstandkoming van het museale concept ANNO een overeenkomst 
gesloten met Perspekt. De niet uit de balans blijkende verplichting bedraagt circa 0,3 miljoen op 
balansdatum. 

 
De stichting heeft in 2021 een huurcontract gesloten met de gemeente Zwolle voor het pand aan 
de Melkmarkt. De structurele jaarlijkse huurlast bedraagt EUR 178.000 per jaar. De huur start op 1 
april 2022. Voor 2022 en 2023 is een huurkorting toegepast. De huur voor 2022 bedraagt circa 
45.000. De huur in 2023 bedraagt 171.000. 
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3.5 Toelichting Staat van baten en lasten 
 

Baten  

begroting 

2021 2020 2021 
 
 

A. Subsidies 

Gemeente Zwolle 707.374 685.440 784.774 

Vanuit de gemeente Zwolle is € 707.374 aan reguliere exploitatiesubsidie ontvangen. Het 
aangevraagde en begrote bedrag lag 77.000 hoger. 

 
 
 
 

B. Opbrengsten activiteiten 

 

 
begroting 

2021 2020 2021 

Verraad van de Sassenpoort 18.464 28.537 

Project 75 jaar Vrijheid 13.770 21.624 

Jij en de Wijk 3.600 

Gemeente Zwolle 'Softopening ANNO'  15.000 0  

 47.233 53.761 27.000 

De opbrengsten activiteiten tonen de toegerekende baten aan van lopende aanvullend 
gefinancierde projecten in 2021. Voor projecten die nog niet zijn afgerond wordt een bedrag 
aangehouden als subsidieverplichting. 

Een nadere specificatie van de afgeronde projecten in 2021 is als volgt: 
 
 

Afgeronde projecten 

Verraad 

van de Sassenpoort 

75 jaar 

vrijheid 

ANNO 

Soft opening 

Totaal 

 
Toezegging 

 
47.000 

 
40.000 

 
15.000 

 
102.000 

Besteed 2019 - 4.606 
 

4.606 

Besteed 2020 28.537 21.624  50.161 

Besteed 2021  18.464 13.770 15.000 47.233 

 
Totaal bestedingen 

 
47.000 

 
40.000 

 
15.000 

 
102.000 

Slottermijn te vorderen 4.700 4.000 1.500 10.200 
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C. Opbrengsten totstandkoming ANNO 
 
 

De post opbrengsten totstandkoming ANNO betreffen de baten die toegerekend worden aan het 
nieuwe museale concept ANNO. Dit betreft aangewende middelen vanuit subsidies en fondsen die 
niet uit reguliere middelen zijn bekostigd. 

 
 
 
 
 
 

D. Overige Opbrengsten 
 
 

 

Totale Baten 2.194.371 915.508 2.076.950 
 

 
 

 
Lasten  

   
begroting 

 2021 2020 2021 

E. Personeelskosten    

bruto lonen 194.730 178.441 205.896 

premies sociale verzekeringen 37.930 33.314 38.440 

pensioenpremies 21.389 17.731 20.459 

overige personeelskosten 19.537 14.966 14.560 

 273.585 244.452 279.355 

 

 
Het gemiddeld aantal fte over 2021 is 4,2. (2020: 4,0) 

 begroting 

2021 2020 2021 

1.435.747 176.307 1.255.176 

 

 begroting 

2021 2020 2021 

 

4.018 
 

- 
 

10.000 
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F. Huisvestingskosten 

 
2021 

 
2020 

begroting 

2021 

huren, servicekosten en energie 34.203 49.940 119.958 

onderhoud gebouw- installaties - 4.635 - 

schoonmaak/beveiliging 2.565 3.866 9.000 

overige huisvestingskosten  786 1.215 4.000 

37.554 59.656 132.958 
 

 

De lagere huisvestingskosten hangen samen met een lager gebruik van vierkante meters aan de 
Sassenstraat dan geraamd. 

 
 

 begroting 

G. Organisatiekosten 2021 2020 2021 

Vergaderkosten RvT en advieskosten 16.383 3.060 - 

Vacatievergoeding RvT 6.000 6.000 7.500 

Inhuur extern personeel en fondsenwerving 48.673 35.781 - 

Verzekeringen 828 189 3.000 

Accountantskosten 11.490 12.493 5.000 

Automatiseringskosten 3.278 825 5.000 

Administratiekosten en sociaal beleid 866 4.096 5.000 

PR en communicatie 29.914 37.276 52.500 

BTW correctie voorgaande jaren 570 69.058 - 

Representatie en overig 2.296 2.098 32.200 

 120.298 170.877 110.200 

 
 

Advieskosten ten behoeve van de ontvlechting en wervingskosten voor de nieuwe directeur- 
bestuurder hebben geleid tot een hogere post ‘Vergaderkosten RvT en advieskosten’. De 
organisatiekosten liggen licht hoger dan begroot. De hogere kosten hangen samen met de inhuur 
van een succesvolle fondsenwerver. Daarnaast zorgde het onderzoek en de uitvoering van de 
ontvlechting van Collectie Overijssel voor extra uitgaven.De geraamde kosten voor marketing en 
communicatie vielen lager uit. Dit hing samen met coronabeperkingen waardoor activiteiten 
minder doorgang konden vinden. 

begroting 
 

 2021 2020 2021 

H. Afschrijvingskosten    

Afschrijvingen automatisering 8.574 1.454 6.000 

 
De hogere afschrijvingslasten hangen met name samen met de afschrijvingen over het ANNO 
promotievoertuig. Deze waren bij het opstellen van de begroting nog niet geraamd. 
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I. Kosten activiteiten  
2021 

 
2020 

begroting 

2021 

Communicatie 75 jaar vrijheid 13.935 21.624 
 

Verraad van de Sassenpoort 20.868 28.537  

Jij en de Wijk - 2.700  

Peperbus/Zwolle verdwenen stad 1.146 18.106  

Tentoonstelling 75 jaar Vrijheid - 37.725  

Zwolle Zonder Dolle 1.543 50.031  

Hallo ANNO 127.366 46.647  

ANNO soft opening 15.000 -  

Overig 16.911 35.681  

Geactiveerde kosten  -46.647  

 196.769 194.404 291.500 
 

Vanwege de coronamaatregelen zijn diverse activiteiten anders ingevuld dan verwacht. Hierdoor 
zijn ook minder kosten gemaakt. 

 
 

 begroting 

 2021 2020 2021 

J. Kosten totstandkoming ANNO 1.435.747 243.878 1.255.176 

 
 

 
De kosten voor de totstandkoming van ANNO bedragen EUR 1,4 mln in 2021 (2020: 0,2 mln). Het 
totale budget bedraagt circa EUR 2,0 mln. Verwachting is dat het project binnen de begroting kan 
worden afgerond. 

 

 

Totale Kosten 2.072.526 914.721 2.075.189 

 
 
 
K. Financiële baten en lasten 

 
 
 

2021 

 
 
 

2020 

 
 

begroting 

2021 

Bankkosten 5.854 787 2.000 

 

Door de negatieve rente op de bankrekeningen zijn de rentekosten hoger uitgevallen dan verwacht. 
Door het dalende banksaldo in verband met de investeringen zullen de meerkosten afnemen in 
2022. 
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3.6 WNT 
 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op de stichting Allemaal 
Zwolle van toepassing zijnde regelgeving. 
De leden van de Raad van Toezicht hebben per persoon in 2021 een vergoeding ontvangen van 
€1.500. 

 
Samenstelling Raad van Toezicht: 

Naam Topfunctionaris functie 

Dhr. H.C. de Carpentier Wolf Voorzitter Raad van Toezicht 

Dhr. J. de Jong Lid Raad van Toezicht 

Mw. T. Geurtse Lid Raad van Toezicht 

Mw. M. Pruim Lid Raad van Toezicht 

 
De directeur is in loondienst van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) en ontvangt geen 
beloning ten laste van de stichting Allemaal Zwolle; de bezoldiging van de directeur is verantwoord 
in de jaarrekening van het HCO. 
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4. Overige gegevens 
 

4.1 Resultaatsbestemming en Vaststelling 
 

De volgende mutaties zijn doorgevoerd binnen het eigen vermogen: 

 
Algemene Reserve 4.758 
Bestemmingsreserve Vaste activa 11.233 

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen ANNO  100.000 

Resultaat boekjaar  115.991 

 
 

 
De toevoeging aan de bestemmingsreserve Aanloopverliezen ANNO komt voort uit de afstemming 
met de gemeente Zwolle om de verwachte tekorten na opening van ANNO, deels te dekken uit 
reeds gevormde bestemde reserves en voor EUR 100.000 uit het resultaat over 2021. Dit 
overeenkomstig de businesscase 2022-2024 die is opgesteld in 2021 en met de gemeente is 
besproken. Door een bedrag van EUR 100.000 te bestemmen voor de toekomstige tekorten, 
bedraagt het pro forma fiscale resultaat circa EUR 16.000 

 
Vaststelling inclusief resultaatbestemming in de vergadering van 24 mei 2022. 

 
 
 
 

Sandra Schipper 
Directeur-bestuurder a.i. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 

ACCOUNTANT 

 
Aan: het bestuur van Stichting Allemaal Zwolle 

Countus accountants + adviseurs 

Audit 

Dokter Stolteweg 2 

8025 AV Zwolle 

Postbus 10055 

8000 GB Zwolle 
 

Telefoon 038-4552600 

Website www.countus.nl 

E-mail info@countus.nl 

 
Bankrek.  NL33RABO0377397555 

K.v.K.nr.  05059718 

Beconnr.  196903 

BTW nr. NL806030483B01 

 

 
 

 
Vestigingen 

 
• Almere 

 
• Assen 

 
• Barneveld 

 
• Doetinchem 

 
• Dronten 

 
• Emmeloord 

 
• Emmen 

 
• Enschede 

 
• Groenlo 

 
• Hardenberg 

 
• Joure 

 
• Leeuwarden 

 
• Markelo 

 
• Mill 

 
• Odijk 

 
• Ommen 

 
• Oldenzaal 

 
• Raalte 

 
• Staphorst 

 
• Steenwijk 

 
• Vriezenveen 

 
• Wageningen 

 
• Zeewolde 

 
• Zeist 

 
• Zwolle 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 
Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Allemaal Zwolle te Zwolle gecontroleerd. 

 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Allemaal Zwolle per 

31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in 

Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties zonder 

winststreven” alsmede de bepalingen van en krachtens WNT. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; en 

3. 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 en de Regeling Controleprotocol WNT 2021 vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Allemaal Zwolle zoals vereist in de Verordening inzake 

de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 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. 

http://www.countus.nl/
mailto:info@countus.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij. 

 
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 vanuit 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, in 

overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties 

zonder winststreven”. 

 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 “Kleine 

organisaties zonder winststreven” alsmede de bepalingen van en krachtens de WNT. 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 fouten of fraude. 

 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is 

om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting 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 stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten 

in de jaarrekening. 

 
Onze verantwoordelijkheden 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 materiële 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 beïnvloedt 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, het Controleprotocol WNT 2021, 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 stichting; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 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; 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 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 onderneming 

haar continuïteit 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 de Raad van Toezicht 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. 

 
Zwolle, 24 mei 2022 

Countus Accountants + Adviseurs B.V. 

 
 

ValidSigned door drs. B.E.J. Seemann RA 
op 24-05-2022 

 

drs. B.E.J. Seemann RA 


