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ACCOUNTANTSRAPPORT

Bestuur
Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
Brandingdijk 112
3059RB Rotterdam

Rotterdam, 30 juni 2016
Beste Bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2014-2015 met betrekking tot uw onderneming.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015
en de winst-en-verliesrekening over 2014-2015 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek
(BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en
financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert.
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Wildlife
Film Festival Rotterdam. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd
die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere
toelichtingen te geven.
Hoogachtend,
E. Schot
Accountant-Administratieconsulent

Stadionweg 43e
3077 AS Rotterdam
Postbus 9243
3007 AE Rotterdam

t +31 (0)10-4801222
f +31 (0)10-4802944
info@schotaccountants.nl
www.schotaccountants.nl

BTW
KvK
Bank
IBAN

NL9045.284.B.01
24459780
572355920
NL50ABNA0572355920
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ALGEMEEN

Oprichting
Conform de statuten is de stichting opgericht per 29-04-2014. De stichting is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60575131.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam is het bevorderen van de publieke
belangstelling, bewustwording en educatie op het gebied van natuur(behoud) in de breedste zin
van het woord, alsmede het bieden van een platform voor professionele en amateurfilmmakers
voor de vertoning van hun films op het gebied van natuur in de breedste zin van het woord door
het houden van een filmfestival in, bij voorkeur, de regio Rotterdam dat gewijd is aan
bovengenoemde doelstelling en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk is.
Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
- De heer R. Lagerwaard, voorzitter
- De heer M. Lodewijk, penningmeester
- Mevrouw I.E. Lagerwaard - Reimert, secretaris
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BESTUURSVERSLAG
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BESTUURSVERSLAG

ORGANISATIE EN BESTUUR
Doelstelling, beleid en activiteiten
Doelstelling
Het bevorderen van de publieke belangstelling, bewustwording en educatie op het gebied van
natuur(behoud) in de breedste zin van het woord, alsmede het bieden van een platform voor
professionele en amateurfilmmakers voor de vertoning van hun films op het gebied van natuur in
de breedste zin van het woord door het houden van een filmfestival in, bij voorkeur, de regio
Rotterdam dat gewijd is aan bovengenoemde doelstelling, en alles wat met het vorenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Hoofdlijnen van het beleidsplan en verslag van de uitgeoefende activiteiten
Stichting WFFR organiseert het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR). WFFR is een meerdaags
filmfestival gericht op het vertonen van wildlife films en -documentaires. Het festival vindt plaats
in hartje Rotterdam in filmtheater Cinerama. WFFR beoogt een verfrissend en inspirerend
filmfestival neer te zetten dat het publiek bewust maakt van de schoonheid van de natuur in
Nederland en daarbuiten en van het belang om die te behouden.
WFFR is een privaat initiatief, opgezet door vrijwilligers, en geboren vanuit een passie voor
dieren, natuur en films. Het festival is organisatorisch ondergebracht in een Stichting met een
(deels uitvoerend) bestuur. De Stichting zelf heeft geen winstoogmerk en werkt zo creatief
mogelijk samen met (media)partners om het festival te realiseren.
Het hoofdprogramma van het festival bestaat uit een competitiegedeelte waarvoor amateur- en
professionele natuurfilmmakers uit Nederland en daarbuiten zich kunnen inschrijven. Een
selectiecommissie beslist vervolgens welke films vertoond zullen worden op het festival. Om
talentvolle filmmakers aan te moedigen zijn in diverse categorieën prijzen te winnen. Deze
worden tijdens het festival op feestelijke wijze uitgereikt door een deskundige jury. Daarnaast
kent het WFFR een educatief kinderprogramma en overige randprogrammering (zoals
thema-avonden).
De activiteiten van Stichting WFFR in 2015 waren gericht op de organisatie van het festival in
2015 en 2016. Dit bestaat onder meer uit het bijeenbrengen van financiële middelen, het
selecteren van films voor het festival en het samenstellen van het programma.
Samenstelling bestuur
Bestuur
De heer R. Lagerwaard (voorzitter)
De heer M. Lodewijk (penningmeester)
Mevrouw I.E. Lagerwaard - Reimert (secretaris)
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ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR
Resultaat activiteiten
De eerste editie van het WFFR heeft plaatsgevonden van 29 oktober tot en met 1 november 2015
in filmtheater Cinerama. Vier dagen lang was Rotterdam in de ban van wildlife, film en een
bruisend festival. Het festival is door 3.000 mensen bezocht en heeft veel publiciteit getrokken.
Een overweldigende hoeveelheid van 170 films van professionele- en amateurfilmmakers van over
de hele wereld zijn ingezonden. De selectiecommissie heeft hieruit 50 films geselecteerd die op
het festival zijn vertoond. De documentaires waren zowel van Nederlandse als internationale
makelij en lieten de schoonheid van de natuur zien en gaven achtergrondinformatie aan de
bezoekers. Hiermee hebben wij vorm gegeven aan onze statutaire doelstelling om zowel de
professionele als de amateurfilmmaker vanuit Nederland en daarbuiten een platform in Nederland
te bieden. Een professionele jury bestaande uit Rotterdammers Jet Sol en Shariff Nasr, Josephine
Hamming, Henk Groenewoud en de bekende boswachter Arjan Postma kozen de winnaars uit voor
Best Professional Documentary, Best Non-Professional Documentary en de hoofdprijs: de WFFR
Awareness Award. Naast de vertoning van de competitiefilms hebben er ook diverse speciale
programmaonderdelen plaatsgevonden, zoals lezingen, thema-avonden en Q&A’s. Hiermee
hebben wij betrokkenheid van het publiek bij het festival gecreëerd. Educatie staat bij WFFR hoog
in het vaandel. Via de vertoning van de diverse films hebben wij bewustwording en educatie over
natuur proberen te creëren. Daarnaast hebben we een speciaal programmaonderdeel opgezet dat
gericht is op de educatie van basisschoolkinderen. Aan dit programma hebben ruim 90
enthousiaste basisschoolleerlingen uit Rotterdam Pendrecht deelgenomen. Stichting WFFR stelt
zich tot doel de bewustwording en educatie op het gebied van natuurbehoud te bevorderen en
heeft o.a. door middel van het kinderprogramma deze doelstelling weten te bereiken. WFFR heeft
voor het kinderprogramma samengewerkt met De Stad Uit (de Rotterdamse tak van Groen Doet
Goed), Natuurmonumenten (OERRR), Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) en het
Rotterdamse Grafisch Lyceum.
Vrijwilligerswerk
WFFR is een privaat initiatief geboren uit een passie voor film en natuur. Het bestuur is
uitvoerend en verricht haar werkzaamheden op geheel vrijwillige basis evenals het projectteam.
Daarnaast werken wij met professionals die zich belangeloos inzetten voor WFFR, zoals de
accountant, grafisch ontwerper, de leden van de selectiecommissie en de jury. Ook gedurende het
festival zelf zet een groot aantal vrijwilligers zich in om het festival tot een groot succes te maken.
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VERMOGEN EN BELEGGINGEN
Vrij besteedbaar vermogen
Het aanwezige vermogen zal worden aangewend voor de organisatie van het 2e Wildlife Film
Festival Rotterdam (WFFR) dat zal plaatsvinden van 27 tot en met 30 oktober 2016.
Rotterdam, 30 juni 2016
Naam bestuurders

Handtekening

De heer R. Lagerwaard

De heer M. Lodewijk

Mevrouw I.E. Lagerwaard - Reimert
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JAARREKENING

Jaarrekening 2014-2015
Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
Rotterdam
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA
(vóór voorstel
resultaatbestemming)

31 dec 2015
€

openingsbalans
€

€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingvorderingen
Overige vorderingen

1.452
2.393
9.453

13.298

-

Liquide middelen

16.115

-

Totaal

29.413

-

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Jaarrekening 2014-2015
Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
Rotterdam

PASSIVA
(vóór voorstel
resultaatbestemming)

31 dec 2015
€

Eigen vermogen
Continuïteitsreserve

openingsbalans
€

€

27.671

€

27.671

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overlopende passiva

535
1.207

-

Totaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

-
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-

29.413

-
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Jaarrekening 2014-2015
Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
Rotterdam
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014-2015
2014-2015
€

Subsidiebaten donaties en giften
Sponsorbijdragen
Overige bedrijfsopbrengsten

25.124
28.700
17.446

Som der exploitatiebaten

71.270

Kostprijs van de omzet

26.061

Overige bedrijfskosten
Directe wervingskosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

10.603
6.935

Som der exploitatielasten

43.599

Financiële baten en lasten
Resultaat

27.671

Het overschot respectievelijk tekort van het boekjaar is als volgt in de jaarrekening verwerkt:
Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve

27.671

Bestemd resultaat

27.671

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Jaarrekening 2014-2015
Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
Rotterdam
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ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam
bestaan voornamelijk uit: Het bevorderen van de publieke belangstelling, bewustwording en
educatie op het gebied van natuur(behoud) in de breedste zin van het woord, alsmede het bieden
van een platform voor professionele en amateurfilmmakers voor de vertoning van hun films op
het gebied van natuur in de breedste zin van het woord door het houden van een filmfestival in,
bij voorkeur, de regio Rotterdam dat gewijd is aan bovengenoemde doelstelling
Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Rotterdam.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Jaarrekening 2014-2015
Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
Rotterdam
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GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine
rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
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. Baten waarvoor
een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en laten verwerkt.
Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden
verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een
onttrekking aan de bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding
(last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet
anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare
vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN
Baten
Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften
en opbrengsten uit activiteiten bestemd voor goede doelen, alsmede giften en opbrengsten uit
activiteiten bestemd ter financiering van de eigen organisatie.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Jaarrekening 2014-2015
Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
Rotterdam

Overige lasten
Onder de lasten zijn begrepen de direct aan de acties toe te rekenen kosten, alsmede de
uitvoeringskosten van de eigen organisatie. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop
zij betrekking hebben.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Jaarrekening 2014-2015
Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
Rotterdam
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TOELICHTING OP BALANS

VORDERINGEN
31 dec 2015

openingsbalans

€

€

Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto
Saldo conform subadministratie

1.452

-

Belastingvorderingen
Omzetbelasting

2.393

-

Overige vorderingen

9.453

-

13.298

-

Totaal

LIQUIDE MIDDELEN
31 dec 2015

openingsbalans

€

€

Banktegoeden
Rabobank, rekening-courant

16.115

-

Totaal

16.115

-

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Jaarrekening 2014-2015
Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
Rotterdam

EIGEN VERMOGEN
31 dec 2015

openingsbalans

€

€

Totaal

27.671

-

Onderstaand overzicht geeft het verloop van het eigen vermogen gedurende het boekjaar weer:
Aandelenkapitaal

Totaal

€

€

Stand 29 april 2014

-

-

-

27.671

Mutaties 2014-2015

EIGEN VERMOGEN
31 dec 2015

openingsbalans

€

€

Continuïteitsreserve

27.671

-

Totaal

27.671

-

Continuïteitsreserve

2014-2015
€

Stand 29 april
Toevoegingen via baten en lasten

27.671
27.671

Stand 31 december

27.671

KORTLOPENDE SCHULDEN
31 dec 2015

openingsbalans

€

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overlopende passiva

535
1.207

-

Totaal

1.742

-

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Jaarrekening 2014-2015
Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
Rotterdam
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
2014-2015
€

Directe wervingskosten
Advertentiekosten
Reis- verblijfs- en representatiekosten

8.679
1.924
10.603

Uitvoeringskosten eigen organisatie
Kosten ivm Huisstijl
Automatiseringskosten
Drukwerk
Verzekeringen
Porti en overige kantoorbenodigdheden
Autokostenvergoedingen
Overige uitvoeringskosten

2.000
1.634
1.439
808
507
239
308
6.935

Totaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

17.538
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Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
Rotterdam
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OVERIGE TOELICHTINGEN

ONDERTEKENING
Rotterdam, 30 juni 2016
Naam

Handtekening

R. Lagenwaard, voorzitter

M. Lodewijk, penningmeester

I.E. Lagerwaard, - Reimert, secretaris

Samenstellingsverklaring afgegeven
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