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Algemeen

De organisatie is als stichting opgericht op 11 april 2013 en heeft als doelstelling:

Het op een laagdrempelige manier aanbieden van opera aan (nieuw) publiek, musici 
en zangers, voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Kamer
van Koophandel onder dossiernummer 57729921 en is gevestigd te Ruurlo op het 
adres Henri Dunantlaan 1.

Met betrekking tot de belastingen is de Stichting bekend onder het fiscale nummer 
NL852710203B01.

Bestuur

Het bestuur van de stichting was over het jaar 2021 als volgt samengesteld:

Voorzitter: mw. E.R. Pelgrom
Algemeen bestuur: dhr. G.J. van Maanen
Algemeen bestuur: mw. M.H. Sanders-de Wit
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Balans per 31 december 2021
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31 december 2021 31 december 2020

Kortlopende vorderingen 350 211

Liquide middelen 6.265 7.364

6.615 7.575

PASSIVA 31 december 2021 31 december 2020

Eigen vermogen 5.377 7.575

Kortlopende schulden 1.238 -

6.615 7.575
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Exploitatierekening 2021
(na voorstel resultaatbestemming)

2021 2020

BATEN

Recettes en uitkoopsommen - 9.100
Deelnemersbijdragen - 4.017
Subsidiebijdragen - 4.592
Sponsorbijdrage - 400
Som der bedrijfsbaten - 18.109

LASTEN

Directe productiekosten 1.877 15.896
Overige bedrijfslasten 320 511
Som der bedrijfslasten 2.197 16.407

Exploitatieresultaat -2.197 1.701
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 
titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
rechtspersonen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslagggeving.
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
De waarderings-grondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij anders 
is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Winsten worden 
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. 
Verliezen die hun oorsprong vindenin het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra 
deze voorzienbaar zijn.

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn 
opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek 
van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling 
van de vorderingen.

Algemeen

Het resultaat wordt bepaalt als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geleverde prestaties en verrichte diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de 
kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de
diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjar zijn in
aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

 ACTIVA

31-12-2021 31-12-2020
Vlottende activa

Kortlopende vorderingen
Vordering omzetbelasting 350 211

350 211  

Liquide middelen
Saldo bank 6.265 7.364

6.265 7.364

PASSIVA

2021 2020
Eigen vermogen

Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt te specificeren:

Stand per 1 januari 7.575 5.874
Resultaat boekjaar -2.197 1.701  
Stand per 31 december 5.377 7.575

31-12-2021 31-12-2020
Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten 1.238 -

1.238 -
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Toelichting op de exploitatierekening 2021

BATEN 2021 2020

Baten
Recettes en uitkoopsommen - 9.100
Deelnemersbijdragen - 4.017
Subsidiebijdragen - 4.592
Sponsorbijdrage - 400

- 18.109

LASTEN 2021 2020

Directe productiekosten
Zaalhuur - 2.500
Onkostenvergoeding solisten en presentator - 650
Reiskosten - 814
Huur repetitieruimte 523 337
PR en drukwerk 500 1.886
Bladmuziek 93 225
Kosten catering - 2.059
Kosten boventiteling - 1.516
Productiekosten - 3.500
Foto- en video registratie 500 1.547
Huur instrumentarium - 424
Overige kosten 261 438
Totaal directe productiekosen 1.877 15.896
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Toelichting op de exploitatierekening 2021

Overige bedrijfslasten
Kantoorkosten 168 57
Administratiekosten - 100
Bankkosten 151 154
Donatie - 200
Totaal overige bedrijfslasten 320 511



Overige gegevens

Resultaatbestemming:
Het jaar 2021 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 2.197  dat als volgt
wordt bestemd. Het resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserves.











 


