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BESTUURSVERSLAG

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2019
De heer R.M. Jonker (voorzitter)
De heer A.W. Seger (penningmeester)
De heer P.J. Harden (secretaris)
De heer P. van Loenen
Mevrouw R.M.M. Raposo de Haas

Management
Mevrouw C.L. Bakker

Er zijn in de loop van 2019 geen veranderingen opgetreden in de samenstelling van het bestuur.
Het bestuur heeft in 2019 drie maal vergaderd: op 15 april, 9 oktober en 22 november.
Profiel: het bestuur van de Johan Wagenaar Stichting (JWS) is zowel een beleidsvormend als een
uitvoerend bestuur. Daarom is het bestuur samengesteld uit personen, die op verschillende posities in
het Nederlandse muziekleven werkzaam zijn, en aldus inhoud kunnen geven aan de doelstelling van de
stichting.
Aantal leden: 5
Statutaire zittingstermijn: vier jaar
Herbenoembaar: ja
In de bijlage vindt u het rooster van aftreden.
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ACTIVITEITENVERSLAG

De Johan Wagenaar Stichting (JWS) heeft als voornaamste doelstelling het stimuleren en promoten van
nieuwe muziek. Zij doet dit door het uitreiken van de gemeentelijke muziekprijzen en door het
stimuleren van uitvoeringsmogelijkheden. De JWS organiseert concerten en festivals, initieert en
stimuleert overleg en samenwerkingsverbanden.
A. Festival Dag in de Branding
De JWS is de drijvende kracht achter Festival Dag in de Branding. Het festival is uitgegroeid tot een van
de meest toonaangevende festivals voor nieuwe muziek in Nederland. Vier keer per jaar organiseert
Festival Dag in de Branding een afwisselend en spraakmakend programma op verschillende locaties in
Den Haag. Het festival toont de actuele ontwikkelingen in de klassieke en geïmproviseerde muziek, het
muziektheater, de jazz en popmuziek, opera en elektronica. De programma’s worden samengesteld in
samenwerking met de partners van het Huis voor de Nieuwe Muziek.
De JWS geeft de programmering van Festival Dag in de Branding sinds enige jaren in handen van een
jonge maker als “curator”, die telkens voor een periode van twee jaar wordt benoemd. Tot aan de zomer
van 2019 was de Haagse pianiste Saskia Lankhoorn de curator van het festival. Vanaf september 2019 is
zij opgevolgd door componiste Meriç Artaç, die in het kader van het festival de kans krijgt te werken met
choreografen, ensembles, filmmakers, regisseurs en ontwerpers en zich zo kan verdiepen in alle
aspecten van het vak om zich te ontwikkelen tot de ware multidisciplinaire maker van de toekomst.
Meriç Artaç (28) is geboren in Istanbul, waar ze als vijfjarige al naar het conservatorium ging. Haar
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master compositie haalde ze in 2015 bij Peter-Jan Wagemans in Rotterdam (Codarts). Muziektheater is
haar grote liefde.
Meriç heeft een heel eigen manier van componeren: ze werkt vanuit haar idee van muzikale personages.
Ze maakt eerst tekeningen van de karakters die ze bedenkt, naarmate ze meer vat op hen krijgt volgt de
muziek. De klank van een personage, muziek als uitdrukkingsvorm van een emotionele toestand of
mentale ontwikkeling, is het onderwerp van haar werk voor Dag in de Branding.
Meriç is onlangs door de NRC opgenomen in hun overzicht van aanstormende jonge makers. Ondanks
haar jonge leeftijd heeft zij al een indrukwekkend aantal muziektheaterproducties op haar naam staan.
Wij zijn erg trots dat ze voor de komende periode de verbinding heeft gezocht met Den Haag en Festival
Dag in de Branding. Meriç krijgt carte blanche om gedurende een aantal edities van het festival haar
projecten vorm te geven en het experiment aan te gaan. Als artist-in-residence concentreert Meriç zich
vooral op haar eigen projecten. De programmering van de festivaldagen hangt hier thematisch nauw mee
samen.
De JWS heeft in najaar 2019 Isa Goldschmeding aangesteld als artistiek coördinator om de inhoudelijke
afstemming met de verschillende partners te coördineren en het profiel van het festival te bewaken, ook
op de langere termijn. Isa studeerde viool aan het San Francisco Conservatory of Music en behaalde haar
Bachelor- en Masterdiploma aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Op dit moment volgt zij de
opleiding ‘Curatorial Practices in Music’ aan ArtEZ in Zwolle.
In het jaar 2019 heeft de Johan Wagenaar Stichting in
samenwerking met verschillende partners opnieuw vier
edities georganiseerd van Festival Dag in de Branding.
Deze edities vonden plaats op de volgende data:
– zaterdag 30 maart [editie 51]
– zaterdag 29 juni [editie 52]
– zaterdag 12 oktober [editie 53]
– zaterdag 14 december 2019 [editie 54]
De bezoekersaantallen van de edities in 2019 laten een
forse stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Van jaar
tot jaar fluctueren de bezoekerscijfers van het festival,
omdat deze sterk afhangen van welke zalen er in dat jaar
worden aangedaan. In 2018 bijvoorbeeld hadden wij
geen grote-zaal-productie; in 2019 organiseerden wij
twee concerten in het Zuiderstrandtheater, beide keren
goed bezocht. Ook de uitverkochte concerten in de
Diamanda Dramm, viool, slagwerk en elektronica
Lutherse Kerk en beide zalen van het Paard in
foto: Rob Hogeslag
samenwerking met het Rewire Festival droegen bij aan
de stijging in de bezoekerscijfers.
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Festival Dag in de Branding editie 51 – zaterdag 30 maart 2019
Onder de titel Contemporary musicians, unexplored music werkte Dag in de Branding samen met collegefestival Rewire, het jaarlijkse internationale festival voor avontuurlijke muziek in Den Haag. Samen
programmeerden artistiek leiders Saskia Lankhoorn en Bronne Keesmaat een bonte proeverij in het
Korzo theater: louter musici die zich in de artistieke frontlinie bevinden. Het publiek maakte kennis met
Haagse en internationale musici die op eigen wijze het experiment omarmen: of het nu gaat om
bezetting, compositiemethode, extended techniques of een virtuoos gebruik van elektronica. Er waren
optredens van Henry Vega & Jan Willem Troost, Diamanda Dramm, Elaine Mitchener & David Toop en
slagwerker Eli Keszler.
De Lutherse Kerk was ’s avonds het decor van een spannende ontmoeting tussen de Britse organist Kit
Downes en Ensemble Klang. Muziek speciaal gemaakt voor deze gelegenheid en ruimte, was het snijpunt
tussen de Dag in de Branding programmering van overdag en het Rewire Festival ‘s avonds. In het
programma van de late avond koos Saskia Lankhoorn voor de bezoekers van Festival Dag in de Branding
een aantal onderdelen uit het Rewire avondprogramma uit: Tirzah, Kelly Moran, de indie-pop-band LOW
en Doon Kanda in de Lutherse Kerk en het Paard.

Ensemble Klang & Kit Downes | foto: Rob Hogeslag
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Festival Dag in de Branding editie 52 – zaterdag 29 juni 2019
Het festival ging in deze zomereditie voor het eerst echt met de
voeten in de Branding. In haar laatste editie als curator wist Saskia
Lankhoorn indruk te maken als programmeur en als performer. Ter
afsluiting van haar curatorschap heeft zij twee jonge componisten
gevraagd werk te schrijven dat past in het Scheveningse
duinlandschap. Saskia koos voor twee veelbelovende
componisten, die niet alleen hun eigen muzikale wereld creëren,
maar ook sterk betrokken zijn bij de wereld om hen heen: Anna
Korsun en Maxim Shalygin.
In het voorjaar van 2019 lanceerden we een crowdfunding
campagne om aan beiden een compositie-opdracht te kunnen
geven. Deze crowdfunding werd zeer succesvol en bleek ook een
waardevolle manier om ons publiek bij de totstandkoming van
nieuwe stukken te betrekken. De compositie-opdracht aan Maxim
Shalygin was een co-commissie met de Gaudeamus Muziekweek
en November Music. Het opdrachtwerk van Anna Korsun werd ook
in het kader van November Music uitgevoerd.
Uitvoering van Anna Korsuns nieuwe werk
Signale voor 14 zangers en megafoons in het

De dag begon in het Zuiderstrandtheater, waar studenten van de
Ensemble Academie van het Koninklijk Conservatorium een eigen
Hemels Gewelf | foto: Rob Hogeslag
minifestival organiseerden. Van kleedkamers tot toiletten: de
studenten benutten alle hoeken en gaten van
het gebouw om hun muziek te presenteren.
Aansluitend werd in de Zeefoyer het
opdrachtwerk van Maxim Shalygin (1985) in
première gebracht door het Amstel Quartet en
Keuris Kwartet. De Oekraïense componist
woont in Den Haag en heeft een eigen publiek
opgebouwd met zijn toegankelijke spirituele
muziek, die zowel pijnlijk en heftig als mooi en
meeslepend kan zijn. Shalygin concentreert zich
de laatste jaren op werk voor soloinstrumenten en instrumentgroepen en schreef
zijn Todos los fuegos el fuego voor acht
saxofoons.
In het Hemels Gewelf te Kijkduin, land-art object van
de kunstenaar James Turrel, klonk een bestaand werk
en het nieuwe, in opdracht van Festival Dag in de
Branding geschreven ‘Signale’ van Anna Korsun.
Hierbij werd samengewerkt met Kwekers in de Kunst,
onder leiding van Rick Schoonbeek. De Kwekers
stelden in overleg met de componiste, die graag voor amateurzangers schrijft, een gelegenheidskoor
samen van amateurs, studenten van het Koninklijk Conservatorium en enkele professionele zangers uit
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o.a. Cappella Amsterdam. De uitvoering was zeer geslaagd. Deze editie viel op een van de heetste dagen
van deze zomer, wat in de onbeschermde locatie van het Hemels Gewelf wel zwaar was voor publiek en
uitvoerders.
Tenslotte nam Saskia Lankhoorn met een prachtig solo-optreden op het strand afscheid van het
festival. In het zand bij Strandtent De Fuut bouwde zij een installatie van vijf afgedankte piano’s –
sculptuur en muziekinstrument tegelijk. Met haar voeten in de branding en tegen het decor van
een ondergaande zon zoals je die alleen op het Haagse strand kunt ervaren, bracht Saskia een
gedenkwaardig en uniek event voor het publiek en zette zij de kroon op haar jaren als curator. Zij
bracht een bloemlezing van korte nieuwe stukken van bijna alle componisten die tijdens haar
curatorschap in het festival te horen zijn geweest. Van deze
dag verscheen een mooie aftermovie op de website:
https://www.dagindebranding.nl/aftermovie-29-juni-2019/
Festival Dag in de Branding editie 53 –
zaterdag 12 oktober 2019
In deze editie maakte het publiek kennis met Meriç Artaç. De
Turkse componiste levert twee jaar lang als artist-in-residence haar
bijdrage aan Festival Dag in de Branding met muziek,
muziektheater, installatiekunst en performance art.
Op 12 oktober 2019 bracht het AKOM Ensemble, waarvan Meriç
oprichter en artistiek leider is, in Theater aan het Spui haar recente
werk Rudan’s Coffee Break. Hierin introduceert Meriç Artaç haar
protagonist Rudan, die niet in staat is contact te maken met zijn
innerlijk. Deze compositie voor fluit, klarinet, viool, cello en piano
schreef Artaç in opdracht van het Pera Museum in Istanbul.
In het Korzo theater was er een optreden van percussionist Aya
Suzuki en klonk nieuw werk van Meriç’ docent Peter-Jan
Wagemans. In Korzo Zaal presenteerden Slagwerk Den Haag en
TEMKO het baanbrekende W.A.L.L van Aart Strootman.
Het Residentie Orkest sloot deze dag af in het Zuiderstrandtheater,
met onder andere een nieuw stuk van Theo Verbey.
Festival Dag in de Branding editie 54 – zaterdag 14 december 2019
Artist-in-residence Meriç Artaç is een componist die zich op een
directe manier verhoudt tot de wereld om haar heen. Ook in deze
editie van Festival Dag in de Branding confronteerde Meriç haar
publiek met de actualiteit. Een intiem liederenprogramma in de
Nieuwe Kerk besteedde aandacht aan het 100-jarig jubileum van
het vrouwenkiesrecht. Dit werd uitgevoerd door onder meer
pianist Paolo Gorini en sopraan Elisabeth Hetherington (Toronto,
1992), een van de winnaars van de Dutch Classical Talent Award
2019/2020.
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In Zaal 3, Studio Loos, de entree van het DCR complex en het kantoor van het Rewire Festival
presenteerden de musici van ensemble Modelo62 hun samenwerkingsproject met componist Petra
Strahovnik. Through the Looking Glass is een reeks van vijf stukken waarin Strahovnik (Slovenië, 1986)
met behulp van muziek, geluid, performancekunst, video en elektronica de gevolgen van aandoeningen
als ADHD, autisme, angst, depressie en bipolaire stoornis schetst. Tot slot onderzocht Meriç zelf de
gevolgen van angst en wantrouwen in haar kameropera Madam Koo, die werd uitgevoerd in Korzo.

Mezzosopraan Ekaterina Leventhal als Madam Koo | foto: Rob Hogeslag

B. Gemeentelijke Muziekprijzen
De Johan Wagenaar Stichting cureert de muziekprijzen van de gemeente Den Haag. Per beleidsperiode
van vier jaar worden drie prijzen toegekend: eenmaal de oeuvreprijs (Johan Wagenaar Prijs, € 25.000) en
twee van de drie kleinere prijzen (elk € 5.000). In 2019 werd er geen muziekprijs uitgereikt. Wel werd er
een externe jury samengesteld voor de Johan Wagenaar Prijs 2020, die in twee vergaderingen de criteria
bepaalde en de keuze maakte om deze prijs eind 2020 uit te reiken aan Yannis Kyriakides. Dit nieuws
werd in overleg met de gemeente in januari 2020 wereldkundig gemaakt.
De jury bestond uit: Masa Spaan (programmeur Concert- en Congresgebouw De Doelen, Rotterdam),
Calliope Tsoupaki (Componist des Vaderlands), Guus Janssen (componist en laureaat van de oeuvreprijs
in 2012), Saskia Lankhoorn (pianist), Joseph Puglia (violist), Diamanda Dramm (violist),
Joep Stapel (musicoloog en journalist) en Pieter van Loenen (violist; juryvoorzitter namens bestuur JWS).

-7-

JOHAN WAGENAAR STICHTING,
DEN HAAG

C. Cultuureducatie
Publiekseducatie
In het kader van Festival Dag in de Branding organiseert de JWS inleidingen en nagesprekken, maken we
video’s met de makers en plaatsen we eigen interviews met makers op onze site. Deze extra’s worden
gewaardeerd door ons vaste publiek van liefhebbers maar zijn ook belangrijk om nieuw publiek meer
achtergrond te geven bij de concerten en voorstellingen.
In juni introduceerden we het nieuwe werk van Maxim Shalygin in enkele trailers met beelden van het
repetitieproces. In september begonnen we het nieuwe seizoen met een introductiefilm over onze
nieuwe artist-in-residence, Meriç Artaç. De december editie begon in het Filmhuis met een vraaggesprek
met Meriç Artaç, componist Petra Strahovnik en filmmaker Simone Bennett. Na de slotvoorstelling
Madam Koo was er een nagesprek met Meriç Artaç en hoofdrolspeler Ekaterina Levental.
Projecten voor jongeren en scholieren
Omdat de verschillende activiteiten op het gebied van (publieks-)educatie altijd gekoppeld zijn aan een
specifieke productie, blijft het bij eenmalige initiatieven waarbij we vooral publiek bereiken dat al een
kaartje voor een hedendaags concert heeft gekocht. Voor een relatief kleine aanbieder, waarvan
bovendien de belangrijkste activiteit altijd op een zaterdag plaatsvindt, blijft het moeilijk om met
middelbare scholen iets op te bouwen dat verder gaat dan een los, eenmalig project. Waar dat kan
sluiten we aan bij initiatieven van de partners op dit terrein, bij de verschillende producties in het
festival.
Publieksparticipatie
Zelf een nieuw werk instuderen, repeteren en uitvoeren is een mooie en intensieve kennismaking met
nieuwe muziek. Met componiste Anna Korsun, die graag voor amateurzangers schrijft, is bewust gekozen
voor het samenstellen van een koor uit amateurzangers uit de Haagse regio, voor de uitvoering van haar
nieuwe opdrachtwerk ‘Signale’, op 28 juni 2019 in het Hemels Gewelf te Kijkduin. Het koor werd geleid
door Rick Schoonbeek van Kwekers in de Kunst.
Living (Room) Music: concertserie in Haagse huiskamers
Om nieuwe bezoekers warm te maken voor de hedendaagse muziek en te blijven bouwen aan het
publieksbereik van Festival Dag in de Branding, is de JWS in 2017 begonnen met het organiseren van
kleinschalige huiskamerconcerten. In 2019 is deze serie voortgezet. Curator Saskia Lankhoorn bracht
hierin korte optredens en informele presentaties met uitsluitend 21e eeuwse muziek onder de
titel Living (Room) Music. Deze concerten zijn bedoeld als eerste kennismaking met de muziek van nu.
Saskia ziet deze maandelijkse huiskamerconcerten als een moderne salon waar musici en componisten
kunnen laten horen waar ze mee bezig zijn en waardoor ze ook contact kunnen leggen met een nieuw
publiek. We promoten de huiskamerconcerten niet via de reguliere uitingen van Dag in de Branding,
maar via een aparte mailinglijst van oud-bezoekers en geïnteresseerden. De gastvrouw / gastheer zorgt
voor een publiek van onervaren luisteraars door buren, vrienden, familie uit te nodigen. Zo bereiken we
ruim 300 nieuwe bezoekers per seizoen. Ook voor de veelal jonge musici heeft de serie een educatieve
rol: zij moeten nadenken over de presentatie, hun muziek toelichten en promoten en actief in gesprek
gaan met de bezoekers. In 2019 organiseerde de JWS in totaal 9 edities van Living (Room) Music.
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Talentontwikkeling
De JWS vindt het belangrijk om kansen te geven aan jonge makers (componisten en musici). Festival Dag
in de Branding biedt hen een podium met ruimte om te experimenteren en te leren van de confrontatie
met een betrokken en kritisch publiek. De studenten van (o.a.) het Koninklijk Conservatorium kunnen
hun werk presenteren in de informele setting van de huiskamerconcerten. Wie positief opvalt, mag zijn
project verder ontwikkelen tot een omvang die geschikt is voor het professionele podium.
Zo gaven de studenten van de Ensemble Academie in de festivaleditie van 29 juni hun examen- en
presentatieconcerten.
Daarnaast biedt de JWS een speciaal traject voor twee jaar waarin jonge makers als artist-in-residence of
curator aan het festival verbonden zijn. In de afgelopen twee jaar fungeerde de Haagse pianist Saskia
Lankhoorn als gids in het landschap van de eigentijdse muziek. Zij vroeg nadrukkelijk aandacht voor de
muziek van de 21ste eeuw en dat leidde tot een grote hoeveelheid nieuwe, speciaal voor het festival
gecomponeerde noten, concerten op spannende plekken (zoals in Het Hemels Gewelf in Kijkduin) en
onverwachte ontdekkingen. Vanaf het huidige seizoen 2019/2020 is gekozen voor een andere vorm om
meer recht te doen aan het ontwikkeltraject van deze jonge makers: componiste Meriç Artaç (1990,
Istanbul) richt zich als artist-inresidence vooral op haar eigen projecten, waarin haar muzikale personages
centraal staan. Meriç wordt gecoacht door ervaren muziektheatermakers en kan samenwerken met
verschillende professionals op het gebied van regie, dramaturgie, kostuumontwerp, etc.
Deze trajecten van telkens twee jaar waarin een jonge musicus het voortouw mag nemen in de
programmering van Festival Dag in de Branding, zijn een bewuste keus van het bestuur van de JWS. Het
traject is lang genoeg om waarde te hebben als leertraject – met 8 edities van het festival kunnen de
jonge makers uitproberen, risico’s nemen, ervan leren en weer bijsturen. En het is kort genoeg om fris en
interessant te blijven voor ons publiek. Elke nieuwe artist-in-residence brengt een verhaal mee waar het
festival en het publiek van profiteren.

-9-

JOHAN WAGENAAR STICHTING,
DEN HAAG

3

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(voor verwerking van het exploitatiesaldo)

A c t i v a
2019
€

Vlottende activa
Vorderingen
•
Gemeente Den Haag
•
Overige vorderingen en
Overlopende activa

2018
€

€

€

-

-

18.908

11.403

Liquide middelen
Totaal activa

18.908

11.403

85.185

79.152

104.093

90.555

P a s s i v a
2019
€
Eigen vermogen

2018
€

€

81.986

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden

3.930
18.177

Totaal passiva
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€
72.494

4.987
13.074
22.107

18.061

104.093

90.555
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Baten
Directe opbrengsten
•
Publieksinkomsten
•
Overige inkomsten

Werkelijk
2019

Begroting
2019

Werkelijk
2018

€

€

€

24.007
5.547

35.000
2.500

23.845
5.909

29.554
37.500
29.754
.................... ................... ...................
Bijdragen
•
Bijdragen uit private middelen
•
Subsidies Gemeente Den Haag

3.000
201.715

37.500
193.000

198.155

204.715
230.500
198.155
.................... ................... ...................
Som der baten

234.269

268.000

227.909

Lasten
Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel
Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel

64.196
12.173
32.116
116.305

69.850
14.500
40.200
143.450

67.178
14.032
31.998
119.374

-/-224.790

-/-268.000

-/-232.582

13
-

-

-/-73
-

9.492

-

-/-4.746

Som der lasten

Rentebaten en overige
Saldo van nagekomen baten en lasten
Exploitatieresultaat

-11-

JOHAN WAGENAAR STICHTING,
DEN HAAG

5

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemene aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving, de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties
zonder winststreven” en met gebruik van door de gemeente Den Haag opgestelde
subsidievoorwaarden, opgenomen in de Algemene subsidieverordening (ASV) 2014 en de
Richtlijnenbrief van de gemeente Den Haag.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in
zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen,
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen.
Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische
voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de rechten zijn
overgedragen aan de koper.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen.
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De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor
het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:
Continuïteit van de bedrijfsvoering
Wereldwijd is sprake van het COVID-19 virus met ingrijpende gevolgen voor de voortgang van
activiteiten van personen en organisaties. Ook in Nederland is het virus actief en is de Johan Wagenaar
Stichting genoodzaakt haar programmering en aanverwante activiteiten (tijdelijk) te staken, in navolging
van de maatregelen van het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Om de kosten
voor de JWS zoveel als mogelijk te beperken worden lopende verplichtingen waar mogelijk beëindigd en
gaat de stichting geen nieuwe verplichtingen aan. Voortduring van de huidige omstandigheden kan ertoe
leiden dat op enig moment de stichting genoodzaakt is om haar activiteiten definitief te beëindigen door
gebrek aan inkomsten. Het voorgaande hangt met name af van in hoeverre de Gemeente Den Haag, als
voornaamste subsidiegever van de stichting, op de langere termijn bereid is om bij te dragen in de vaste
kosten van de stichting. Hiervoor zal het management van de stichting met de Gemeente Den Haag in
overleg treden.
Op basis van de lopende verplichtingen en actuele liquiditeitspositie van de stichting, is het voortbestaan
van de stichting op de korte termijn (binnen een jaar) niet in gevaar. Zodoende is het management van
de stichting bij het opmaken van de jaarrekening uitgegaan van continuïteit van de bedrijfsvoering van
de stichting.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, schulden en overige te betalen posten. De Stichting maakt geen gebruik van
afgeleide financiële instrumenten (derivaten) en houdt geen handelsportefeuille aan.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en
de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien
instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare
transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Overige vorderingen
Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Schulden en overige financiële verplichtingen
Schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
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Personeelsbestand
De personele formatie voor de vaste beheersorganisatie per balansdatum is 0,7 fte.
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