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Hieronder vindt u het verslag van de directeur-bestuurder van stichting Europese Culturele Hoofdstad 
Leeuwarden Fryslân 2018 (hierna LF2018). De stichting LF2018 heeft als statutair doel:
het organiseren, vorm geven en uitvoeren van evenementen en programma's voortvloeiend uit de verkiezing 
van Leeuwarden tot Europese Culturele Hoofdstad 2018 zoals beschreven in het bidbook dat op twaalf juli 
tweeduizend dertien is aangeboden aan de jury belast met de verkiezing met inachtnemening van de 
opmerkingen van de jury bij de toekenning.

In 2017 heeft stichting LF2018 het programma voor 2018 gepresenteerd en hierbij behorende marketing 
campagnes gestart. Daarnaast is blijvend geïnvesteerd in de mienskipsprojecten en borging van de legacy. 

Het managementteam is in 2017 gewijzigd: in juni 2017 heeft CEO en cultural director Lieven Bertels een 
nieuwe baan in de VS geaccepteerd en is hij opgevolgd door Tjeerd van Bekkum. In december 2017 is Lieuwe 
Krol Marije Jansen opgevolgd als hoofd marketing en communicatie. De dagelijkse leiding bestaat verder uit 
managing director John Bonnema, hoofd commercie en sponsoring Jan van Erve, directeur legacy en netwerk 
Oeds Westerhof en een afvaardiging van het programma team. Zij worden bijgestaan door bestuursadviseur 
Marcel de Jong.

Programma
Op 3 oktober 2017 werd het programma van LF2018 gepresenteerd, onder andere middels een succesvolle 
publiekspresentatie in het centrum van Leeuwarden (live uitgezonden door Omrop Fryslân), de publicatie van 
een jaarmagazine, de verspreiding van 1 miljoen jaarkranten huis aan huis in Noord-Nederland, de lancering 
van de website en start van de ticketverkoop. Dit was ook het startpunt voor de verschillende marketing 
campagnes.

Gedurende 2017 werd al veel zichtbaar van het programma omdat diverse projecten en events zich al 
presenteerden zoals Farm of the world, Sense of Place, Look@me, Under de Tower, Lost in the Greenhouse, 
Stormruiter, Welcome to the Village, Explore the North, Celebrating diversity – kening van de greide, DaDa in 
Dr8888 (Stijljaar), Adje Lambertsz en De Reis. Tevens is in oktober 2017 de tentoonstelling Mata Hari in het 
Fries Museum geopend.

In 2017 is daarnaast hard gewerkt aan de officiële publieksopening in 2018 en het project Giant Steps met de 
reuzen van het straattheatergezelschap Royal de Luxe, dit in samenwerking met de gemeente Leeuwarden.

Het project 11 Fountains presenteerde in mei 2017 alle 11 ontwerpen van de fonteinen. Hiermee is de 
artistieke fase afgerond en wordt hard gewerkt aan de realisatie van de kunstwerken in samenwerking met de 
fonteincommissies en gemeenten in iedere stad. Daarnaast  is de uitvoering van het project 11Fountains 
overgedragen aan de Provincie, die beter kan instaan voor de lange termijn-ontwikkeling van dit project dan de 
(tijdelijke) stichting LF2018. 

Ook het mienskipprogramma is blijvend doorontwikkeld, niet alleen via de Greidesessies of 
workshop(mid)dagen op het gebied van marketing en communicatie, fondsenverwerving, openbare orde en 
veiligheid maar ook in individuele gesprekken. Dit heeft er geresulteerd dat maar liefst 20 mienskipprojecten 
van een dermate hoge (artistieke) kwaliteit waren (of zijn gebracht) dat deze in het hoofdprogramma zijn 
opgenomen. Wij zijn hier buitengewoon trots op omdat dit ook de kern van de (langdurige) beweging van
Culturele Hoofdstad is. 
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Marketing en communicatie
In 2017 is uitvoering gegeven aan het marketing- en communicatieplan, dit in nauwe afstemming met de 
provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Hierbij wordt een synergie nagestreefd tussen de eigen 
marketinginspanningen en het werk van de regionale marketingorganisatie Merk Fryslân en gemeentelijke 
afdeling Marketing Leeuwarden/Mooi Leeuwarden. Gedurende 2017 is de afdeling marketing en communicatie 
op de beoogde volle sterkte gebracht en zijn de campagnes (mienskip, nationaal, internationaal en 
verblijfstoerist) voorbereid en uitgerold. Veel capaciteit is (even als in 2016) ingezet op het bereiken van de
zakelijke reisindustrie (touroperators en journalisten), online communities en nationale en internationale pers.

Financiën en sponsor-/fondsenwerving
In overeenstemming met het bidboek en de afspraken met de twee publieke stakeholders Gemeente 
Leeuwarden en Provincie Fryslân werd in 2017 actief gewerkt aan sponsor- en fondsenwerving, met als 
voorlopig resultaat drie hoofdsponsors (conform doel) en een groot aantal level 2- en businesspartners. 
Daarnaast is blijvend ingezet op fondsenwerving bij private en publieke fondsen, zowel voor eigen financiering 
en als dienstverlening aan individuele projecten. In de kwartaalrapportages is de voortgang van de sponsor- en 
fondsenwerving per kwartaal weergegeven. De kosten en opbrengsten over 2017 zijn conform begroting.

In het voorjaar van 2017 hebben de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden tot een extra financiële 
bijdrage van € 1,75 mln. besloten om uitvoering van het volledige programma mogelijk te maken. Benadrukt 
dient te worden dat er geen overschrijding van het budget heeft plaatsgevonden. Ons uitgangspunt was en is: 
we geven geen geld uit dat er niet is. 

Ter afdekking van de onzekere sponsor- en fondsenopbrengsten hebben de gemeente Leeuwarden en 
provincie Fryslan een garantstelling afgegeven van € 2,75 mln.. 

Interne organisatie
De interne organisatie verloopt in een klassieke managementstructuur met thematisch ingerichte afdelingen, 
allen vertegenwoordigd in het MT dat wekelijks vergadert. Daarnaast vindt overleg plaats met de stakeholders, 
zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, respectievelijk middels verbindingsoverleg en bestuurlijk overleg. Ten 
behoeve van de officiële opening is een periodiek multidisciplinair overleg met Tryater, gemeente Leeuwarden 
en stichting gestart, onder leiding van de directeur-bestuurder, die alle aspecten van de officiële opening 
overziet en monitort.  De Auditcommissie en Raad van Toezicht van de stichting vergaderen ongeveer om de 
zes weken.  Met het vertrek van de cultural director is de artistieke verantwoordelijkheid van het programma 
belegd bij het artistieke team bestaande uit de themaproducenten. Het wekelijkse programmaoverleg wordt 
voorgezeten door de directeur-bestuurder. 

Legacy
Teneinde de projecten te ondersteunen in het bereiken van de doelstellingen, wordt overheidsbeleid zoveel 
als mogelijk gekoppeld aan de projecten. Bovendien worden in elk van de legacydomeinen partnerships 
ontwikkeld met maatschappelijke organisaties en ondernemingen die een bijdrage leveren aan het realiseren 
van de projecten en de achterliggende doelstellingen. In 2017 is samen met de provincie Fryslân en gemeente 
Leeuwarden de legacy verder uitgewerkt. Onder de werktitel Agenda 2028 zijn bezoeken gebracht aan Århus 
en Liverpool om best pratices op te halen en werden Raad en Staten nader geïnformeerd (oa. de 
expertmeeting in september 2017).  

De agenda 2028 raakt inhoudelijk een breed scala aan de beleidsterreinen, sociaal, economisch, ecologisch en 
cultureel. Het is de ambitie van Fryslân om een open, creatieve en innovatieve regio te zijn. Op Fryske eigen 
wijze werken wij schouder aan schouder aan een circulair Fryslân: land van melk en water, een prachtige 
nationale en internationale reisbestemming. We werken lokaal aan globale uitdagingen, startend vanuit wat 
we in Fryslân hebben. 

Ons werk verpakken we in het perspectief van de 17 Global Goals for Sustainable Development, kortweg de 
global goals. De projecten van LF2018 zijn rechtstreeks te verbinden aan deze Global Goals. In Fryslân zetten 
we cultuur in als katalysator voor het realiseren van de global goals op regionale schaal. In 2018 wordt 

Pagina 4



we cultuur in als katalysator voor het realiseren van de global goals op regionale schaal. In 2018 wordt 
bovenstaande verder uitgewerkt in samenwerking met province en gemeente en voor besluitvorming naar 
Raad en Staten gebracht.

Monitoring en evaluatie
Voor monitoring van de doelstellingen uit het bidbook is een onafhankelijke organisatie opgezet. We hebben 
een lerende omgeving gecreëerd met diverse stakeholders om te evalueren en te bepalen in hoeverre  de 
ingezette acties effectief zijn. De monitoringresultaten, inclusief de analyses, dienen waar nodig ter bijstelling 
van de plannen, maar ook om iedereen op de hoogte te houden van alle vorderingen.

In 2017 werd een tweemeting uitgevoerd voor de doelstellingen uit het bidbook. De uitkomsten van deze 
tweemeting, gepubliceerd in januari 2018, resulteerde in een traject om in 2017 bij te sturen in overleg met 
gemeente(n) en provincie, in samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, culturele instellingen etc.
De activiteiten van LF2018 worden gemonitord door een onafhankelijke Raad van Toezicht. Deze hanteert de 
Cultural Governance code. LF2018 stelt per kwartaal een integrale voortgangsrapportage op ten behoeve van 
de Raad van Toezicht, provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Daarin wordt ingegaan op de realisatie 
van kwartaal mijlpalen op het gebied van de programma- en eventontwikkeling , de organisatieopbouw, de 
vormgeving van participatie en legacy doelstellingen, de doorontwikkeling van de monitoring en evaluatie 
systematiek en de financiële (meerjaren-) planning en control.

Als onderdeel van het behalen van de titel Europese Culturele Hoofdstad wordt op regelmatige tijdstippen ook 
overlegd met de EU en met de Europese jury die in 2013 de titel aan LF2018 uitreikte. In maart 2017 vond de 
voorlopig laatste voortgangsrapportage en beoordeling door de Europese jury plaats, die heeft geresulteerd in 
de toekenning van de Melina Mercouri-prijs en bijbehorende financiële steun van de EU.

Vooruitblik
In 2018 zal uiteraard in het teken staan van culturele programma zoals dat in de voorgaande jaren werd 
voorbereid. Daarnaast zal, samen met provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden, veel aandacht worden 
gegeven aan de blijvende borging van structurele beweging van culturele hoofdstad op de thema’s sociaal, 
economie, ecologie en cultuur.

Het projectplan 2018-2019 gaat in detail in op deze activiteiten en mijlpalen waarmee wij borgen dat de 
doelstellingen van Leeuwarden-Fryslân 2018 Europese Culturele Hoofdstad gerealiseerd worden. Voor de 
realisatie van de mijlpalen en doelstellingen in 2018 is een werkbegroting opgesteld met een financiële omvang 
van € 16,5 mln. De uitgaven voor het onderdeel events wordt begroot op € 9,2 mln., organisatie € 0,5 mln., 
participatie en legacy € 1,0 mln., marketing en communicatie € 4,8 mln., evaluatie en monitoring € 0,5 mln. en 
een post onvoorzien van € 0,5 mln. Opbrengsten zijn begroot op € 17,9 mln. Dit betreft de bijdrage van de 
provincie Fryslân van € 4,1 mln., evenementenfonds (€ 1,6 mln.), het Rijk (€ 3,4 mln.), uitvoering 
werkzaamheden derden (€ 1,0 mln.), sponsoring en fondsen (€ 6,3 mln.) en in kind bijdrages (€ 1,5 mln.)

Tjeerd van Bekkum
CEO

Pagina 5



LF2018
Leeuwarden

Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in 2017 qua samenstelling ongewijzigd gebleven. De leden van 
de Raad van toezicht zijn:
- Wiebe Wieling (sinds 18 februari 2015, voorzitter per 20 mei 2015)
- Diana Monissen (sinds 1 augustus 2014, vice voorzitter, renumeratie commissie)
- Dianne Zuidema (sinds 8 april 2015, aandachtsgebied: artistiek, lid auditcommissie)
- Annabelle Birnie (sinds 8 april 2015, aandachtsgebied: artistiek, lid auditcommissie)
- Andre Regtop (sinds 1 augustus 2014, lid auditcommissie)

De raad en auditcommissie vergaderden in 2017 10 respectievelijk 6 maal met de directie en/of MT-
leden van LF2018. Onder andere de volgende onderwerpen stonden daarbij op de agenda:
• Vaststellen jaarrekening 2016, begroting 2017, begroting 2018, meerjarenbegroting 2017-2020     
en meerjarenbegroting 2018-2020
• Vaststellen projectplan 2017-2020 en projectplan 2018-2020
• Voortgang van de mijlpalen en financiën (oa op basis van de financiële maandrapportages en 
kwartaal voortgangsrapportages)
• Vormgeving legacy (thema’s, doelstelling, activiteiten, budget, organisatievorm etc)
• Meerjarige financiële strategie, resulterend in de besluitvorming in de Raad van de gemeente 
Leeuwarden en Staten van provincie Fryslân (voorjaar 2017) over extra middelen voor de stichting 
LF2018 en een garantiestelling op onzekere inkomsten 
• Vaststellen programma 2018
• Werving CEO in verband met vertrek CEO/artistiek directeur
• Voortgang realisatie doelstellingen bidbook en monitoring en evaluatie in 2018 en 2019
• Eerste contouren exitplan Stichting LF2018
• Voortgang contractering events
• Voortgang realisatie sponsor en fondsenopgave in relatie tot afgegeven garantie door provincie 
Fryslân en gemeente Leeuwarden 
• Bevindingen risico analyses events en project LF2018
• Reguliere jaarlijkse evaluatie CEO
• Marketing en communicatieplan 2017-2018 en voortgang rondom de campagnes, online, ticketing, 
content en hospitality

Daarnaast heeft de Raad of leden van de Raad in 2017 viermaal informeel van gedachten gewisseld 
met bestuurders van de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden.

De Raad van Toezicht hanteert de Code of Cultural Governance als richtsnoer voor haar handelen. De 
Raad van Toezicht heeft in dit kader in het najaar 2017 een zelfevaluatie uitgevoerd met een 
onafhankelijke externe deskundige.

In de bijlage bij de jaarrekening is de beloning van de RvT-leden opgenomen, evenals hun 
nevenfuncties

Wiebe Wieling
Voorzitter Raad van Toezicht
1 juni 2018
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Resultaat 2017  
 

Zoals blijkt uit de staat van baten en lasten bedraagt het resultaat na belasting over 2017 € 650.400 (2016: € 549.997).
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2017 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de 
staat van baten en lasten over 2017 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2016.
Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

 
 

  2017   2016

Baten 13.476.769 100,0% 5.009.244 100,0%
Brutomarge 13.476.769 100,0% 5.009.244 100,0%

  
  

Events 8.197.734 60,8% 2.172.783 43,4%
Organisatiekosten 667.396 5,0% 541.902 10,8%
Marketing & Communicatie 3.104.420 23,0% 1.132.270 22,6%
Legacy 475.294 3,5% 295.589 5,9%
Evaluatie en Monitoring 381.524 2,8% 316.703 6,3%
Totaal kosten 12.826.368 95,2% 4.459.247 89,0%

  
Bedrijfsresultaat 650.400 4,8% 549.997 11,0%

  
    

Resultaat voor belastingen 650.400 4,8% 549.997 11,0%

    
Resultaat voor resultaatbestemming 650.400 4,8% 549.997 11,0%

Toelichting bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Hogere brutomarge 8.467.525
8.467.525

Bedrijfsresultaat ongunstiger door:

Hogere events 6.024.951
Hogere organisatiekosten 125.494
Hogere marketing & communicatie 1.972.150
Hogere legacy 179.705
Hogere evaluatie en monitoring 64.821

8.342.226

Hoger bedrijfsresultaat 125.299
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Jaarrekening 2017

 
 
 

Pagina 8



LF2018
Leeuwarden

Balans per 31 december 2017
Stichting Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslan 2018
     
(na resultaatbestemming, in €)

ACTIVA

Voorraden en onderhanden werk
Voorraad 0  1.512  

 0  1.512

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 4.311.263  1.936.271  
Overige vorderingen 1.222.950  509.948  

 5.534.213  2.446.218

Liquide middelen
Rekening courant bank 3.555.768  5.726.904  
Kas 97  80  
Kruisposten 9.000  1.590  

 3.564.866  5.728.574

  9.099.078  8.176.305

31 dec 201631 dec 2017
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Leeuwarden

Balans per 31 december 2017
Stichting Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslan 2018
     
(na resultaatbestemming, in €) 31 dec 201631 dec 2017

PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve 89.610  89.610  
Bestemmingsfonds onvoorzien 1.698.396  1.047.996  

 1.788.006  1.137.606

Kortlopende schulden
Tickets 23.472  0  
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 3.939.822  343.666  
Belastingen /Premies/Btw 82.024  850.481  
Overige schulden 3.265.754  5.844.552  

 7.311.072  7.038.699

  9.099.078  8.176.304
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Staat van Baten en Lasten
 
 

Begroting 2017
 

Baten 13.476.769  14.726.014 5.009.245  
Brutomarge  13.476.769 14.726.014  5.009.245

Organisatiekosten 667.396  536.000 541.902  
Marketing & Communicatie 3.104.420  3.543.679 1.132.270  
Legacy 475.294  737.000 295.589  
Evaluatie en Monitoring 381.524  446.000 316.703  
Events1 Algemeen 2.194.198  8.839.784 340.143  
Events2 Nature & Culture 566.891  288.160  
Events3 City & Countryside 3.683.610  900.957  
Events 4 Community & Diversity 668.413  143.780  
Events5 Lab Leeuwarden 637.905  343.177  
Events6 Royal Frisian 446.717  156.568  
Totaal kosten  12.826.368 14.102.463  4.459.249

Bedrijfsresultaat  650.400 623.551  549.996

    
Resultaat voor resultaatbestemming  650.400 623.551  549.996

    
Resultaatbestemming     
Dotatie bestemmingsfonds onvoorzien 650.400 650.000 549.996           

2017 2016
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Kasstroomoverzicht 2017
 
 

 

Bedrijfsresultaat  650.400
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen -3.087.994
Mutatie voorraden en onderhanden werk 1.512
Mutatie operationele schulden 272.373
  -2.814.109
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  -2.163.709

Kasstroom uit operationele activiteiten  -2.163.709
   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  0
  
  

Mutatie geldmiddelen  -2.163.709

Stand geldmiddelen per 1 januari 5.728.574       
Mutatie geldmiddelen -2.163.709      
Stand geldmiddelen per 31 december 3.564.865       

2017
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslan 2018 (hierna LF2018), statutair gevestigd
te Leeuwarden hebben tot doel het organiseren, vormgeven, en uitvoeren van evenementen en programma's 
voorvloeiend uit de verkiezing van Leeuwarden tot Europese Culturele Hoofdstad 2018 zoals beschreven in het 
bidbook dat op 12 juli 2013 is aangeboden aan de Europese jury belast met de verkiezing.

Wet normering bezolding topfunctionairssen publieke en semipublieke sector
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldging topfunctionarissen in de semipublieke sector (WNT) heeft 
de stichting zich gehouden aan de beleidregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van 
de jaarrekening gehanteerd.

Model
De Staat van Baten en Lasten is opgesteld conform het model wat gehanteerd wordt in het bidbook, waarbij 
inzicht wordt gegeven in de baten en lasten uit hoofde van de doelstellingen. De kwartaal-
rapportages zijn eveneens op deze wijze ingericht.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar.

Vergelijkende cijfers
Vergelijkende cijfers zijn ongewijzigd. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 
organisaties zonder winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

Financiele instrumenten
De stichting maakt geen gebruik van financiele instrumenten (derivaten) en/of houdt geen handelsportefeuille 
aan van bijvoorbeeld aandelen of obligaties. Financiele instrumenten omvatten debiteuren, overige vorderingen, 
geldmiddelen, crediteuren en overige te betalen posten. Na eerste opname worden financiele instrumenten op 
de hierna bescheven manier gewaardeerd.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
netto opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling
van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd op reeele waarde bij eerste verwerking en nadien op 
geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overige financiele verplichtingen worden gewaardeerd op reeele waarde
bij eerste verwerking en nadien op geamortiseerde kostprijs.

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Wanneer het bestuur van LF2018 een deel van de reserves heeft afgezonderd voor een speciaal doel, is er 
sprake van een bestemmingsreserve.
In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld, 
alsmede het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht.

Bestemmingsfonds onvoorzien
Met de provincie Fryslan en de gemeente Leeuwarden is afgesproken dat, conform het bidbook, een post 
onvoorzien wordt opgebouwd. Een deel van de reserves is daarom, gegeven de specifieke doelstelling zoals 
derden die hieraan stellen,  afgezonderd voor een speciaal doel.  Er is daarom sprake van een bestemmingsfonds
In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld, alsmede 
het feit dat een derde deze beperking heeft aangebracht.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Exploitatie
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar. 
Baten worden in het jaar verantwoord waarin deze zijn gerealiseerd. Kosten worden verantwoord zodra zij 
voorzienbaar zijn en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Projectsubsidies
Projectsubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke 
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en de stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden 
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als baten in de staat van 
baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als waarin de kosten zijn gemaakt.

Personeelsbeloningen / pensioenen
Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan 
het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog 
niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies 
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de verschuldigde premies overtreffen, wordt een  overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal 
zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder 
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als 
de stichting de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar 
de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Ultimo 2017 waren er 21,72 fte in dienst (2016: 12,82 fte)

Belastingen
Ingaande boekjaar 2011 heeft de Belastingdienst de Stichting als ondernemer aangemerkt in de zin van de 
Wet op de omzetbelasting 1968. Naast de verplichting om btw in rekening te brengen over deze belaste 
prestaties, heeft LF2018 ook het recht op aftrek van voorbelasting van btw op kosten die aan de belaste 
prestaties toe te rekenen zijn. In 2015 overleg gevoerd met de Belastingdienst over de continuering van deze 
uitgangspunten in de huidige (uitvoerings)fase tot en met 2019. Deze zijn op 14 maart 2016 door de 
Belastingdienst herbevestigd
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

 
31 dec 2017 31 dec 2016

Voorraden en onderhanden werk

Voorraad   
Voorraad merchandise 0 1.512

0 1.512

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren   
Debiteuren 4.320.236 1.946.253
Voorziening dubieuze debiteuren -8.973 -9.982

4.311.263 1.936.271
De stijging in de debiteuren wordt veroorzaakt door een vordering op de Provincie Fryslan ter grootte van € 3.675.375
(incl. BTW). Over 2017 is door de Provincie Fryslân voor € 3.325.000 (excl. BTW) aan subsidie toegekend. Hiervan is in 2017
 € 3.057.500 door de Stichting reeds gefactureerd. De subsidies zijn in 2 afzonderlijke subsidiebeschikkingen toegekend: 
1 van € 2.875.000 (90 % bevoorschot) en 1 van € 450.000. Het restant van € 287.500 (10 %) is onder de overige vorderingen 
opgenomen

Overige vorderingen   
Vooruitbetaalde kosten 0 25.674
Overige vorderingen 1.222.950 484.274

1.222.950 509.948
De stijging van de overige vorderingen wordt veroorzaakt door een vordering op de Gemeente Leeuwarden van € 875.000
en een vordering op de Provincie Fryslân van € 287.500.

Liquide middelen

Rekening courant bank   
Rabobank, rekening-courant NL0145910369 3.946 8.122
Rabobank, spaarrekening NL26RABO3181118079 307.541 5.012
Mastercard, 5475.9110.4822 117 3.280
Rabobank, 0170.033.996 35.621 348.044
ING Bank INGB 0007 2988 91 497.365 168.666
Spaar ING Bank 2.563.763 5.102.198
ING Bank Club 2018 147.414 91.582

3.555.768 5.726.904

Kas   
Kas 97 80

97 80

Kruisposten   
Kruisposten bank/kas 9.000 1.590

9.000 1.590
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

Eigen vermogen 31 dec 2017 31 dec 2016

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 89.610 89.610
Dotatie 0 0
Stand per 31 december 89.610 89.610
Het bestuur heeft deze bestemmingsreserve gevormd met als doel het bekostigen van activiteiten gericht op het
organiseren,vormgeven en uitvoeren van evenementen en programma's voortvloeiende uit de verkiezing van 
Leeuwarden tot Europese Culturele Hoofdstad 2018.

Bestemmingsfonds onvoorzien

Boekwaarde begin 1.047.996 498.000
Dotatie 650.400 549.996
Boekwaarde einde 1.698.396 1.047.996
Conform het bidbook en de voorwaarden gesteld door de provincie Fryslan en de gemeente Leeuwarden wordt een post
onvoorzien opgebouwd. Deze opbouw wordt ten gunste van het bestemmingsfonds onvoorzien gebracht en is
bedoeld voor onvoorziene tegenvallers gedurende de projectperiode 2016-2019. Het bestemmingsfonds onvoorzien is 
in het totale dekkingsplan van LF2018 ingezet ter dekking van onzekere sponsor- en fondsenopbrengsten, tezamen
met een garantstelling van de provincie en gemeente van maximaal 2,75 mln.

Kortlopende schulden
31 dec 2017 31 dec 2016

Tickets
Wederverkoop tickets -11.577 0
Tickets ontvangsten MultySafepay 35.048 0

23.472 0
Via de stichting worden tickets verkocht van programmaonderdelen. Deze opbrengsten worden afgedragen aan organisatoren.

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 3.939.822 343.666
3.939.822 343.666

De stijging van de post crediteuren wordt veroorzaakt door een schuld aan de provincie Fryslan in het kader van de overdracht
van het project 11 Fonteinen ad 2,3 mln. inclusief BTW.

Belastingen /Premies/Btw
Omzetbelasting 49.243 821.799
Loonheffing 38.148 28.683
Pensioenpremie -5.367 0

82.024 850.481

Overige schulden
Vooruitontvangen bedragen 3.104.076 5.566.866
Reservering vakantiegeld 54.688 41.749
Reservering wet Werk & Zekerheid 72.148 49.084
Overige schulden 34.842 186.881

3.265.754 5.844.552
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

De vooruitontvangen bedragen zijn als volgt te specificeren:
- bijdrage evenementenfonds. In 2015 is 3.204.000 ontvangen (90% van de toezegging ad 3,56 mln.) voor de 280.677           
   periode tot en met 2018. Hiervan is in 2017 2.423.323 ten gunste van de exploitatie gebracht conform  
   de begroting 2017. In 2016 is geen bijdrage ten gunste van de exploitatie 2016 gebracht
- bijdrage Rijk. In 2016 is een bedrag van 2.479.000 ontvangen voor de periode tot en met 2018 2.479.000       
  In 2016 en 2017 is geen bijdrage ten gunste van de exploitatie van respectievelijk 2016 en 2017 gebracht
- bijdrage sponsors. In 2016 is een bedrag van 140.000 aan sponsorgelden die voor de gehele 140.000           
   projectperiode tm 2018 is ontvangen in 2016 gepassiveerd voor bestedingen aan projecten in 2018
- bijdrage fondsen. In 2016 en 2017 is een bedrag van 204.000 aan fondsengelden die voor de gehele 204.000           
   projectperiode tm 2018 is ontvangen in 2017 gepassiveerd voor bestedingen aan projecten in 2018
- overige vooruitontvangen bijdragen (<5.000) 399                  
Saldo vooruitonvangen bedragen ultimo 2017 3.104.076       

De overige schulden betreffen de op basis van opdrachtbevestingen cq contracten nog te betalen bedragen aan 
personeel en accountantskosten.
Betalingen hebben in 2017 plaatsgevonden
Het langlopende deel van de overige schulden (> 1 jr) is nihil aangezien de verwachting is dat deze middelen in 2018 
zullen worden ingezet.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
LF2018 is een huurverplichting voor haar kantoorruimten in de Blokhuispoort aangegaan. Deze overeenkomsten zijn op 
12 februari en 15 oktober 2016 aangegaan voor de periode tot en met 31 december 2018. Het kortlopende deel (<1 jr) van 
huurverplichting inclusief servicekosten etc bedraagt 27.500 exclusief BTW. Het langlopende deel is nihil ivm afloop
 overeenkomsten ultimo 2018

Per 31-12-2017 is de Stichting voor € 10,7 mln. aan financiële verplichtingen aangegaan inzake uit te voeren projecten in 2018

Pagina 18



LF2018
Leeuwarden

Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

   
2017 Begroting 2017 2016

Baten   
Subsidie provincie 3.325.000 2.875.000 2.203.005
Subsidie gemeente 1.888.763 1.675.000         1.644.092
Provincie Fryslan - Evenementenfonds 2.423.323 1.320.000         0
Sponsor opbrengsten Club2018 307.113 540.661 251.274
Merchandising 2.865 0 1.918
Doorbereken diverse kosten 0 887.500 125.000
Rente opbrengsten 2 0 9.294
Indirect funding publieke sector 245.652 490.250 89.670
Indirect funding private sector 176.308 154.000 183.336
Sponsor opbrengsten Level 1 650.252 192.979
Sponsor opbrengsten Level 2 232.490 126.268
Rijk 1.653.000 4.150.000 0
Fondsen werving 984.645 795.270 129.730
inkind kortingen 87.358 338.333 52.679
Europe Unie 1.500.000 1.500.000 0
 13.476.769 14.726.014 5.009.245

De baten zijn lager door lagere uitvoeringskosten. Gelet op deze lagere uitvoeringskosten is bijvoorbeeld de bijdrage van
het rijk niet volledig opgenomen in 2017, maar wordt deze grotendeels doorgeschoven naar 2018.
De opbrengsten sponsoring en fondsen zijn hoger dan begroot doordat meer opbrengsten gerealiseerd zijn dan begroot. 
De bijdrages van gemeente en provincie zijn conform de meerjarenafspraken, aangevuld met 50% van de extra bijdragen zoals 
besloten door de Raad van de gemeente Leeuwarden en de Staten van de provincie Fryslân in het voorjaar van 2017. De hogere
opbrengsten betreffen bij de provincie de extra bijdrage voor marketing (450.000) en bij de gemeente
betreft dit de bijdragen van diverse Friese gemeenten in het kader van de 1 euro per inwoner actie.

Alle subsidies zijn incidenteel en 2018 is het laatste jaar waarin subsidies worden ontvangen. De subsidies zijn verstrekt 
ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan 2017. Per kwartaal rapporteert 
de stichting LF2018 over de voortgang. Op basis van deze rapportages en gecontroleerde jaarrekening 2017 
zullen de resterende bedragen (provincie 287.500, gemeente 875.000) worden verstrekt in 2018.

Organisatiekosten 667.396 536.000 541.902

Dit zijn de kosten die samenhangen met het opzetten van een regieorganisatie. Kosten die hieronder vallen zijn
bureaukosten, huisvestingskosten, kantoorbenodigdheden. Daarnaast betreft het personele kosten van CEO,
procescoordinatator, secretariaat en adviseurs. Met name door de groei van de organsatie zien we dat met name
huisvestingskosten en bureaukosten fors stijgen ten opzichte van 2016. Deze hogere kosten hebben deels betrekking op en
 worden gecompenseerd door lagere kosten bij Legacy en Monitoring en Evaluatie

Marketing & Communicatie 3.104.420 3.543.679 1.132.270

De marketinginspanningen in 2017 zijn fors toegenomen ten opzichte van 2016. Er is personeel aangetrokken voor de
uitvoering van de marketingactiviteiten. Daarnaast is er een materieel budget gealloceerd voor de
marketing. Ten opzichte van de begroting is de realisatie van marketing iets achtergebleven. Onder andere weerspiegelt 
zich dit in lagere personeelskosten. In de loop van 2017 zijn alle vacatures op het gebied van marketing ingevuld,
terwijl in de bgroting was opgenomen dat alle vacatures vanaf 1/1/17 zouden zijn ingevuld.

Legacy 475.294 737.000 295.589

Dit betreft de kosten voor legacy en internationalisering en de informatievoorziening. Voor 150.000 euro betreft het
materiele lasten. Het overig budget is personele last, waarvan 150.000 als inkind kosten( en daarmee ook 
opbrengsten)  in de informatiesfeer is opnemen.

Evaluatie en Monitoring 381.524 446.000 316.703

Dit betreft de kosten die samenhamgen met de evaluatie en monitoring, onder andere de kosten van administratie
en controlling. De kosten bestaan uit personele en materiele kosten.

Events 8.197.734 8.839.784 2.172.783

Dit zijn de kosten die direct en indirect ten goede komen aan de projecten. Direct zijn de bijdragen vanuit de 
stichting aan de projecten. Indirect zijn de kosten binnen de stichting van hoofdzakelijk personeel dat zich 
bezighoudt met het programma, de regie, en de inviduele projecten. De forse stijging ten opzichte van 2016 is 
grotendeels verklaarbaar uit de toename van de directe kosten, de bijdragen aan de projecten. Intern is de
organisatie niet noemenswaardig gegroeid om de regie verder te voeren.

De totale personeelskosten bedroegen in 2017 circa 1,49 mln. euro.
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WNT-verantwoording 2017 Stichting Leeuwarden-Fryslân Europese 
Culturele Hoofdstad 2018

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. 
De WNT is van toepassing op LF2018. Het voor LF2018 toepasselijke bezoldigingsmaximum is 
in 2017 181.000 (2016: 179.000)

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

bedragen x € 1 T.F. van Dijk* L. Bertels
T. van 
Bekkum

Functiegegevens CEO
CEO a.i. / Cultural 
director

CEO

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 – 30/8 1/1 – 30/8
15/07 – 
31/12

Deeltijdfactor in fte 1 1 1
Gewezen topfunctionaris? nee nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 53.744 96.176 58.859
Beloningen betaalbaar op termijn 229 0 5.285
Subtotaal 53.973 96.176 64.143

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 120.667 120.667 82.958

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
Totale bezoldiging 53.973 96.176 64.143

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 – 31/12 1/7 – 31/12 1/1 – 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte 1 1 1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 117.943 124.058 114.388
Beloningen betaalbaar op termijn 10.982 0 10.982
Totale bezoldiging 2016 128.924 124.058 125.370

*) De loonkosten van deze medewerker worden gedekt door een 
uitkering van de verzekeraar in verband met langdurige ziekte
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bedragen x € 1 J.G. Bonnema O. Westerhof

Functiegegevens
Managing 
director

Legacy director

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
Deeltijdfactor in fte 1 1
Gewezen topfunctionaris? nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? nee ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 118.798 146.016
Beloningen betaalbaar op termijn 12.086 0
Subtotaal 130.884 146.016

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000 181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. 
Totale bezoldiging 130.884 146.016

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte 1 1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 114.388 140.400
Beloningen betaalbaar op termijn 10.982 0
Totale bezoldiging 2016 125.370 140.400

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

Niet van toepassing
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 W. Wieling D. Monissen A. Birnie
Functiegegevens Voorzitter Vice voorzitter Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging3 12.000 7.376 7.536

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 27.150 18.100 18.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
Totale bezoldiging 12.000 7.376 7.536

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 12.000 7.536 7.536
Beloningen betaalbaar op termijn nvt nvt nvt
Totale bezoldiging 2016 12.000 7.536 7.536

bedragen x € 1 A. Regtop D. Zuidema
Functiegegevens Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging 8.000 7.328
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 18.100 18.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 N.v.t. N.v.t. 
Totale bezoldiging 8.000 7.328

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 8.000 7.280
Beloningen betaalbaar op termijn nvt nvt
Totale bezoldiging 2016 7.536 7.536
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1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 
met of zonder dienstbetrekking 
Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen. 
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Ondertekening jaarrekening

Leeuwarden, 1 juni 2018

T. van Bekkum (CEO)

W. Wieling (voorzitter Raad van Toezicht)

D. Monissen (vice voorzitter Raad van Toezicht)

D. Zuidema (lid Raad van Toezicht)
 

A. Birnie (lid Raad van Toezicht)

A. Regtop (lid Raad van Toezicht)
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Resultaatbestemming

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
Het positieve resultaat over het boekjaar 2016 ad 549.996 is verwerkt ten gunste 
van het bestemmingsfonds onvoorzien.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat over 2017 ad 650.400 te verwerken ten gunste van 
ten gunste van het bestemmingsfonds onvoorzien voor een bedrag van 650.400 (conform begroting
en subsidievoorwaarden van de provincie Fryslan en gemeente Leeuwarden). 
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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Overige gegevens
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Overzicht nevenfuncties RvT en directie

NAAM HOOFDFUNCTIE NEVENFUNCTIE (S)
Mw  drs A. Birnie Lid raad van toezicht Anne Frank Huis

Bestuurslid Fonds van Rede, Boijmans van 
Beuningen

Lid
Bestuurslid Wertheimerfonds Rotterdam, 
Prins Bernhard Cultuurfonds

Cie Financien/Audit Raad van Advies Nihon no Hanga

Cie Kunst/Cultuur
Bestuurslid VandenBroek Foundation, 
Sassenheim                                      
Voorziter Kunstcommissie Prinses Maximá 
Centrum, Utrecht

Lid Raad van Toezicht 
Eurosonic/Noorderslag t/m oktober 2017

Mw  drs D. Monissen Lid board of directors Cofinimmo
Plv voorzitter Lid RvT Slotervaart ziekenhuis
Lid Vz bestuur Ik kies bewust
Cie personeel en 
remuratie

Dhr mr drs A. Regtop Vz Sensornet
Secretaris Duikinstructeur
Lid
Cie Financien/Audit
Cie Kunst/Cultuur

Dhr drs. W.Wieling
Vz Koninklijke Vereniging ‘De Friesche Elf 
Steden’

Voorzitter RvT Lid RvT GGZ Friesland
Cie personeel en remuratie

Mw drs D. Zuidema
Docent Cultuurbeleid Opleiding Productie 
Podiumkunsten

lid Bestuurslid bij stichting World Window
Cie Financien/Audit Bestuurslid bij stichting Likeminds
Cie Kunst/Cultuur Bestuurslid bij stichting Volle Grond

Bestuurslid Stichting Verzekeringen en 
Arrangementen voor de Culturele 
Industrie

Bestuurder Amsterdams 
Fonds voor de Kunst 
(ingaande 1/5/17). 
Bestuurder Stichting 
Drents Museum (tot 
1/5/17)

Voorzitter Raad van 
Bestuur Prinses Máxima 
Centrum voor 
kinderoncologie.

Directeur Stichting ICTU

Voorzitter College van 
Bestuur Piter Jelles 
scholengroep

Directeur Stadsschouw- 
burg Amsterdam
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Overzicht nevenfuncties directie

NAAM HOOFDFUNCTIE NEVENFUNCTIE (S)
Dhr drs. L Bertels Geen

Dhr drs. J.G. Bonnema RA
Lid RvT vereniging Vera en stichting 
Simplon
Lid Raad van Commissarissen NV 
Afvalsturing Fryslân 
Lid bestuur stichting Broken Brass 
EnsambleExtern lid auditcommissie Veiligheidsregio 
Fryslân

Dhr drs T. van Bekkum Geen

Dhr drs. O. Westerhof Eigenaar  Frilingen BV
Bestuurslid Meer Film Almere
Voorzitter Stichting Promotie 
Cultuurparticipatie
Lid Platform Méér Muziek in de Klas

Managing director

CEO (per 15/7/17)

Director Network & 
Legacy

CEO a.i. (tot 15/7/17)
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Controleverklaring
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