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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT

 - 2 -



               Stichting Muziek Jong voor Oud

                

               Hekerdelstraat 1

               6343 AL  KLIMMEN

Referentie: 1318/ER/2016                Margraten, 4 april 2017

Betreft:      jaarrekening 2016

Geachte Raad van Toezicht,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Opdracht

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen

bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 met de

toelichting samengesteld.

Kenmerkend voor een beoordelingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting

verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en

voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in

overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en

beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellings-

opdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het

rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de

bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting

verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid

omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
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Bevestiging

Hoogachtend,

Accountantskantoor Reintjens

E.J.G.M. Reintjens

Accountant - Administratieconsulent

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van

de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland

geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
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Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen  

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bedrijfsvoering

Statutenwijziging

De doelstelling van Stichting Muziek Jong voor Oud wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

het organiseren en verzorgen van concerten in verpleeg- en verzorgingstehuizen en andere instellingen in

het bijzonder in de Provincie Limburg:

De Stichting kent qua organisatie het "Raad van Toezicht" model.

Voorzitter van de Raad van Toezicht is de heer H. van Haaren.

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan

zijn, alles in de ruimste zins van het woord.

het bieden van de mogelijkheid aan studenten en recent afgestudeerden aan het conservatorium tot het

opdoen van speelervaring;

Voorzitter van de Raad van Bestuur is de heer A.J. Ograjensek.

Blijkens de akte d.d. 20 december 2006 werd de Stichting Stichting Muziek Jong voor Oud per genoemde

datum opgericht.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder dossiernummer 14092270.

Op 27 september 2012 werden een groot aantal artikelen van de Statuten aangepast aan de eisen /

voorschriften van o.a. het Centraal Bureau Fondswerving. De statutenwijziging vond plaats ten overstaan

van Mr. Mauritius Wilhelmus Josephus Maria Giesberts te Maastricht.
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Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen  

1.3  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 14.400 8.867

Liquide middelen 19.748 20.991

Liquiditeitssaldo 34.148 29.858

Af: kortlopende schulden 13.177 5.013

Werkkapitaal 20.971 24.845

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 20.971 24.845

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 10.971 14.845

Langlopende schulden 10.000 10.000

20.971 24.845

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2016 ten opzichte van 31 december 2015

gedaald met € 3.874,--.

31 december 201531 december 2016

 - 6 -



2.  JAARREKENING
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Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen  

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Belastingen 1.627 1.993

Overige vorderingen 12.730 6.632

Overlopende activa 43 242

14.400 8.867

Liquide middelen 19.748 20.991

Totaal activazijde 34.148 29.858

Klimmen, 15 juni 2017

Stichting Muziek Jong voor Oud

Origineel getekend door Origineel getekend door

A.J. Ograjensek H. van Haaren

namens de Raad van Bestuur namens de Raad van Toezicht

31 december 2016 31 december 2015

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 april 2017
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Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen  

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal 4.558 4.558

Overige reserves 6.413 10.287

10.971       14.845       

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 10.000 10.000

10.000 10.000

Kortlopende schulden

Crediteuren - 274

Overige schulden 5.150 2.239

Overlopende passiva 8.027 2.500

13.177 5.013

Totaal passivazijde 34.148 29.858

Klimmen, 15 juni 2017

Stichting Muziek Jong voor Oud

Origineel getekend door Origineel getekend door

A.J. Ograjensek H. van Haaren

namens de Raad van Bestuur namens de Raad van Toezicht

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 april 2017

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen  

2.2  Staat van baten en lasten over 2016

2016 Begroting

 2016

2015

€ € €

BATEN

Baten uit eigen Fondswerving 47.761 46.642 45.157

Subsidies van overheden - - 250

Rente baten en baten uit beleggingen -139 325 78

Overige baten 62.784 54.925 61.330

                                                Totaal 110.406 101.892 106.815

LASTEN

Besteding aan doelstelling 89.972 79.594 84.608

Werving baten 14.243 13.194 13.054

Beheer & Administratie 8.200 9.104 8.124

                                                Totaal 112.415 101.892 105.786

Bijzondere lasten -1.865 - -

Som der bijzondere baten en lasten -1.865 - -

Resultaat -3.874 - 1.029

Bestemming resultaat:

Overige reserve -3.874 - 1.029

-3.874 - 1.029

Klimmen, 15 juni 2017

Stichting Muziek Jong voor Oud

Origineel getekend door Origineel getekend door

A.J. Ograjensek H. van Haaren

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 april 2017

namens de Raad van Bestuur                                               namens de Raad van Toezicht
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Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

Personeelsleden

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Langlopende schulden

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de

leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hekerdelstraat 1 te Klimmen.

het organiseren en verzorgen van concerten in verpleeg- en verzorgingstehuizen en ander instellingen in

het bijzonder in de Provincie Limburg;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan

zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

het bieden van de mogelijkheid aan studenten en recent afgestudeerden aan het conservatorium tot het

opdoen speelervaring;

In 2014 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een parttime dienstverband (0,66FTE). In 2015

is vanaf april gebruik gemaakt van een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP).

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 'Organisaties zonder

winststreven'.

De activiteiten van Stichting Muziek Jong voor Oud, statutair gevestigd te Klimmen, bestaan voornamelijk

uit:

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.
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Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Beheerslasten

Bijzondere baten en lasten

De rubricering van de baten is opgenomen conform de voorschriften uit Richtlijn 650 Fondswervende

Instellingen.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.

De bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening

voortkomen en van incidentele aard zijn. In 2016 werd van een afrekening van Stichting Maagdenhuis, welk

als nog te ontvangen was opgenomen, bekend dat deze niet zou worden uitbetaald. Deze post is dan ook

ten laste van het resultaat afgeboekt.  

Onder baten wordt verstaan de bedragen uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige

ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten 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.
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Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen  

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Belastingen 

Omzetbelasting 1.627 1.993

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode 1.746 2.015

Omzetbelasting suppletie -119 -22

1.627 1.993

Overige vorderingen

Nog te ontvangen vergoedingen 2.830 1.482

Fonds NutsOhra - 2.250

Fonds Sluiterman van Loo 9.000 -

Stichting Dijkverzwaring / Dioraphte 900 900

Stichting RC Maagdenhuis - 2.000

12.730 6.632

Overlopende activa

Nog te ontvangen rente spaarrekening 43 162

Dubbel betaalde nota GV Music - 80

43 242

Liquide middelen

Rekening-courant 2.495 3.462

Spaarrekening 32 5.029

Spaarrekening reserveringen 17.221 12.500

19.748 20.991
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Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen  

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2016 2015

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 31 december 4.558 4.558

Overige reserves

Stand per 1 januari 10.287 9.258

Bestemming resultaat boekjaar -3.874 1.029

Stand per 31 december 6.413 10.287

Onderhandse leningen

Lening Stg. Elisabeth Strouven 10.000 10.000

Lening Stg. Elisabeth Strouven

Hoofdsom 10.000 10.000

Aflossing voorgaande boekjaren - -

Stand per 31 december 10.000 10.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

Crediteuren - 274

Het deel van de onderhandse leningen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € 10.000,--.

Deze lening is verstrekt ter financiering van de liquiditeitspositie van de stichting. Het rentepercentage

bedraagt 0%. Er is geen aflossing overeengekomen en er zijn geen zekerheden gesteld voor deze lening.
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Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen  

2.4  Toelichting op de balans

Overige schulden

Overige schuld - 239

Nog te betalen accountantskosten 2.000 2.000

Nog te betalen artiesten 3.150 -

5.150 2.239

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen 8.027 -

Vooruitontvangen FSI volgend jaar - 2.500

8.027 2.500
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Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen  

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 

2016

2015

€ € €

Baten uit eigen Fondswerving

Fonds Nuts Ohra - - 9.000

Stichting RCOAK 12.500 9.000 6.000

Stichting Dijkverzwaring / Dioraphte 9.000 9.000 9.000

Fonds Sluijterman van Loo 9.000 9.000 4.500

Stichting FSI 5.000 2.500 2.600

Stichting Lambert van Middelhoven 9.000 9.000 9.000

Stichting van het R.C. Maagdenhuis - - 2.000

Nationaal Ouderenfonds - - 1.892

van Weijen Beheer - - 505

Donaties Rabobank en Simons - Vissers - - 165

Overige aanvragen - 7.067 -

Bijdragen Vrienden van .... 3.261 1.075 495

47.761 46.642 45.157

Subsidies van overheden

Gemeente Voerendaal - - 250

Rente baten en baten uit beleggingen

Rente spaarrekening -139 325 78

Overige baten

Abonnementen Zorglokaties 33.869 36.300 34.500

Opbrengsten overige concerten 25.363 11.875 18.495

Opbrengsten Zonnebloem concerten 3.552 6.750 8.335

62.784 54.925 61.330

Onder deze rubriek worden de donaties van Vermogensfondsen, Giften, Contributies en Nalatenschappen

verantwoord.
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Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen  

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 

2016

2015

€ € €

Besteed aan doelstelling

Kosten artiesten 73.349 66.400 68.907

Aandeel kosten impresariaat 16.623 13.194 15.701

89.972 79.594 84.608

Werving Baten

Kosten eigen fondsenwerving 4.258 13.194 4.023

Kosten gezamenlijke acties 2.358 - 1.700

Kosten overige baten 6.008 - 5.752

Kosten verkrijgen subsidies 1.473 - 1.392

Kosten belegging en bankkosten 146 - 187

14.243 13.194 13.054

Beheer & Administratie

Beheer en administratie 8.200 9.104 8.124

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere lasten

Resultaat afrekening Maagdenhuis voorgaande jaren 2.000 - -

Nagekomen kosten voorgaand jaar -135 - -

1.865 - -

Aangezien de impresario zich buiten haar eigen taken eveneens bezig houdt met de organisatie en

begeleiding van de werving van de donaties en subsidies, is een deel van de salariskosten toegerekend aan

de kosten van werving baten. De verdeling hiervan over de verschillende onderdelen is geschied op basis

van de bestede tijd per onderdeel.

Dit betreft de kosten van voeren van de financiële administratie, de kosten van de accountantscontrole en

andere beheers- en administratieve kosten. 
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