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                                                           Klimmen, mei 2013 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Stichting Muziek  Jong voor Oud presenteert haar 6e 
jaarverslag. 
 
Politieke ontwikkelingen in 2012 veroorzaakten algemeen 
onduidelijkheid en verwarring in de wereld van Kunst en 
Cultuur. Fiscaal bleek MJvO belastingplichtig en daarnaast 
moest er met de Provincie Limburg nog worden 
afgerekend over het jaar 2010. Ondanks dat de Stichting 
een fors verlies moest afschrijven, slaagde zij er toch in  
om aan haar verplichtingen te voldoen. Zo was het toch 
weer mogelijk om meer dan 100 musici 460 concerten te 
laten verzorgen. In totaal bezochten zo’n 15.560 
bewoners en bezoekers één of meerdere concerten van 
MJvO. 
 
 
 
Albin Ograjensek 
Bestuurder MJvO 
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Verslag Raad van Toezicht 

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht van de 
Stichting Muziek Jong voor Oud vijf keer vergaderd.  Al de 
bijeenkomsten werden bijgewoond door de bestuurder. 
De voornaamste taak van de Raad van Toezicht is het 
goedkeuren van bestuursbesluiten waar dat statutair 
vereist is.  
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een klankbord- en 
adviesfunctie. In dat kader is met de bestuurder overleg 
gevoerd over het verloop van de exploitatie, de wijze 
waarop de exploitatiegegevens worden gepresenteerd, het 
fiscale regime van de stichting en de procedure om in 
aanmerking te komen voor het CBF keurmerk. Onder meer 
vanwege de door het CBF gestelde voorwaarden is 
besloten de statuten aan te passen.  
Omdat de stichting geen structurele financiering kent, 
maar afhankelijk is van donaties en subsidies, is de 
financiële  continuïteit van de stichting een belangrijk 
aandachtspunt van de Raad van Toezicht.  
 
Mr. P. Moors 

Voorzitter Raad van Toezicht 
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Rooster van aftreden Raad van Toezicht 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Naam 
Toezichthouder 

Geboortedatum Eerste 
benoeming  

Eerste 
herbenoeming 

Mr. P.F.R. 
Moors 

14-10-1945 Zomer 
2007 

November 
2012 

H.H.M. van 
Haaren 

08-01-1931 Zomer 
2007 

November 
2012 

Drs. J.W.B.A. 
Rademakers 

08-02-1954 Zomer 
2011 

Zomer 2016 

De leden van de Raad van Toezicht worden voor de duur van vijf jaar 
benoemd. Leden van de Raad van Toezicht zijn telkenmale 

herbenoembaar. 

De functie van Toezichthouder bij Stichting Muziek Jong voor Oud is  
onbezoldigd. 
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Verslag Raad van Bestuur 

Nederland 
Het jaar 2012 was een merkwaardig jaar. Landelijk kortte 
de  politiek fors op subsidies voor Kunst en Cultuur, werd 
de BTW op cultureel ondernemerschap aanvankelijk 
verhoogd naar 21% en later in het jaar (gelukkig) weer 
verlaagd naar 6% en constateerde de Fiscus in de regio 
Maastricht dat MJvO, ondanks dat zij een ANBI status 
heeft, belastingplichtig is over de kosten van concerten. 
Dit, en het gegeven dat de Provincie Limburg nog een 
terugbetaling eiste over het concertjaar 2010, waren mede 
oorzaak van het forse verlies dat MJvO in 2012 leed. 
Desalniettemin  lukt het de stichting om ook dit jaar weer 
aan haar verplichtingen te voldoen. Verder verlies kon 
alleen worden voorkomen door ensembles slim te 
programmeren en meer duo’s in te zetten,  door de flinke 
toename van kostendekkende concerten aan derden en 
door de kosten van zwangerschapsvervanging van de 
impresario tot een minimum te beperken. 
 
Uiteraard lag het zwaartepunt van de Stichting Muziek 
Jong voor Oud ook in 2012 bij het organiseren van 
concerten in Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen. Zo 
konden op 122 verpleeg-verzorgingshuis locaties inclusief 
twee psychiatrische instellingen minstens 10.800 
bewoners genieten van in totaal 363 concerten, verzorgd 
door meer dan 100 talentrijke studenten van voornamelijk 
het Conservatorium Maastricht. Vooral Nederlandse maar 
ook buitenlandse studenten maken op deze manier kennis 
met de  
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bijzondere vorm van de Nederlandse samenleving die 
verpleeg- en verzorgingshuis heet.  

Voor de Nationale vereniging De Zonnebloem afdeling 
Limburg werden er voor de verschillende regio’s  in totaal 
10 concerten verzorgd op bijzondere plaatsen in de 
Provincie. 

Geïnspireerd door het poëzieproject dat het 
Conservatorium Maastricht entameerde bij gelegenheid 
van haar 50-jarig jubileum, organiseerde Stichting Muziek 
Jong voor Oud drie concerten, waarbij gedichten en 
muziek het middelpunt vormden.  De reacties vanuit de 
omgeving waren zo positief dat MJvO besloot om hier in 
2013 een speciaal project van te maken samen met het 
Heerlens Schrijverscafé .  

Voor de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg werden er 
drie concerten verzorgd. 

Verheugend was de toename van het aantal concerten dat 
door “derden” werd afgenomen. In het totaal kon MJvO zo 
60 concerten “wegzetten” bij o.a. Cultuurzomer 
Heuvelland, het Vakantiebureau en het APG . Niet alleen 
waren deze concerten kostendekkend en leveren deze wat 
extra middelen op, het geeft ook aan dat MJvO meer en 
meer ontdekt wordt als een partner bij het organiseren 
van concerten. 

België 
In België vonden er zes concerten plaats, allen bij de 
Stichting Begralim. Drie concerten vonden plaats op de 
locatie Eijckendael in Riemst, de overige drie concerten 
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werden georganiseerd op de locatie Sint Franciscus in 
Tongeren.  
 
Duitsland 
De Duitse Zusterorganisatie Musik Jung für Alt e.V. 
organiseerde in totaal 18 concerten. Veertien concerten 
vonden plaats in de regio Heinsberg en drie in de stad 
Herzogenrath. Daarmee bleef het aantal wat achter bij de 
verwachting. De oorzaak moet gezocht worden in het 
gegeven dat het inhoud geven aan de nieuwe organisatie 
moeizamer verloopt dan verwacht.  
 
Het concert dat MJfA op 3 oktober in Herzogenrath 
organiseerde verdient extra vermelding. Dit concert vond 
plaats op de Burg Rode aldaar onder auspiciën van de  
Rotary Eurode en werd door meer dan honderd personen 
bezocht.   
 

Getallen 
Organisatie Aantal Gem. bezoeker Totaal 
Limb. V&V 363 

Waarvan 40 
interactieve 
concerten 

30 10.890 

Zonnebloem 10 75 750 
SGL 3 30 90 
Duitsland V&V 17 30 510 
Duitsland 
Rotary 

1  110 

België V&V 6 30 240 
Extra 60 50 3000 
Totalen 460  15.590 
 
 
Cultuurparticipatie 
Voor 2012 had MJvO zich voorgenomen om bewoners van 
verpleeg- en verzorgingshuizen meer te betrekken bij de 
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concerten. Dit voornemen zou worden ingevuld via de 
Passief/Actief concerten. 
 

Door twee ensembles werden de passief/actief concerten 
vorm gegeven, het duo Thomas&Paris en het Trio 
Flautistique.  

Bij de concerten van Thomas&Paris ontvingen  de 
bewoners en begeleiders van de locatie vooraf een pakket 
informatie bestaande uit het programma en een CD van de 
uit te voeren werken. Activiteitenbegeleiders waren zo in 
staat, vooraf, samen met hun bewoners, het programma 
te beluisteren, kennis te maken met de inhoud van de 
muziek en dit ook met elkaar te bespreken. 
Niet alleen uit  de evaluaties blijkt de extra meerwaarde 
van dit concept. 
Tijdens de door Thomas&Paris uitgevoerde concerten was 
het voor de bewoners  “een feest van herkenning”, werd 
er mee geneuried, gezongen en door een enkeling 
daadwerkelijk instrumentaal deelgenomen aan een 
concert. 
In totaal werden er zo 20 concerten door Thomas&Paris 
verzorgd. 
 
Het Trio Flautistique verzorgde interactieve 
Kerstprogramma’s . Buiten dat de deelnemende bewoners 
vooraf van programma’s en teksten werden voorzien,  
hadden de bewoners hier ook de mogelijkheid om zelf, 
met de door de musici meegebrachte (slag)instrumenten 
actief deel te nemen aan een concert. 
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Tijdens de evaluatie van dit concept werd de meerwaarde 
voor bewoners en activiteitenbegeleiders aangetoond. De 
Kerstconcerten werden ook hier een groot feest en 
maakten niet zelden veel emotie bij bewoners los. Ook het  
samen napraten van bewoners, musici en 
activiteitenbegeleiders werd als zeer waardevol ervaren. 
Het Trio Flautistique verzorgde op deze manier twintig 
Kerstconcerten.  
 
Wetenschappelijk onderzoek 
Zorginstellingen investeren veel in de woonomgeving en 
woonbeleving van hun cliënten. Er zijn echter nog veel 
instellingen waarbij de dagbesteding sterk afhankelijk is 
van de persoonlijke voorkeur van de individuele 
medewerker. Het is niet uit te sluiten dat cliënten derhalve 
menig uur per dag geluid en beeld wordt aangeboden dat 
volstrekt niet overeenkomt met hun belevingswereld. Dat 
dit niet altijd een positief effect heeft op stemming en 
gedrag mag duidelijk zijn.  
Dit is het terrein waarop het onderzoek van MJvO zich wil  
richten,  het effect van geluid en beeld op het gedrag van 
ouderen die in verpleeg- en verzorgingshuizen verblijven. 
Helaas is dit onderzoek nog niet echt van de grond 
gekomen. Twee studenten hadden zich in 2012 wel al 
aangemeld. Jammer genoeg haakten beiden na korte tijd 
om privé redenen  af.   
Maar Hogeschool Zuyd en Universiteit Maastricht blijven 
enthousiast over het initiatief, dus ook in 2013 heeft het 
de volle aandacht. 
 
PR 
In 2012 lanceerde MJvO haar nieuwe website; strakker, 
moderner en informatiever.  Vooral de informatie ten 
behoeve van de musici/ensembles werd 100% verbeterd, 
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maar ook de informatie betreffende concerten en 
concertlocaties is geoptimaliseerd. 
 
In 2012 werden in totaal vijf digitale nieuwsbrieven en zes 
korte filmpjes van diverse ensembles naar de aangesloten 
adressen verzonden. Ook op Twitter en Facebook is MJvO 
actief. 
De vriendenconcerten worden maar zeer beperkt bezocht, 
hiervoor zal een alternatief gezocht worden. 
 
 
Albin Ograjensek 
Bestuurder Stichting Muziek Jong voor Oud 
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Toekomstparagraaf 

De doelen van de Stichting Muziek Jong voor Oud blijven 
voor  de periode 2013 < > 2016  ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar.  Kwantiteit, kwaliteit, diversiteit 
en vorm blijven aandachtsgebieden. 
De bekendheid van MJvO bij instellingen voor ouderenzorg 
is geen probleem, MJvO  is overal van harte welkom en het 
bestaansrecht is bewezen.  
Euregionaal verankeren kost meer moeite dan verwacht 
maar blijft zeker in 2013 ook  een nadrukkelijk streven. 
 
In de intramurale psychiatrische zorg is MJvO inmiddels 
actief in heel Limburg.  
Voet aan de grond te krijgen binnen de gehandicaptenzorg 
is geen sinecure. Het heeft er alle schijn van dat “onbekend 
maakt onbemind” zich hier duidelijk laat merken. Toch 
bestaat er aan de kant van MJvO de opvatting dat ook 
klanten in deze instellingen een groot plezier en dus een 
verbetering van de levenskwaliteit kan worden geboden. 
Ondanks dat het aantal concerten nog slechts beperkt 
bleef  tot twee, heeft MJvO nog steeds het streven 
concerten te verzorgen in de verschillende ziekenhuizen in 
Limburg. Met dit streven wordt niet alleen beoogd het 
aantal concertpodia uit te breiden. Afhankelijk van de 
plaats waar de concerten plaatsvinden, hoopt MJvO vooral 
haar bekendheid uit te breiden.   
De  Zonnebloemconcerten hebben hun waarde 
aangetoond. Dat vindt niet alleen het bestuur van de 
Zonnebloem afdeling Limburg,  maar de waarde wordt 
vooral aangetoond door het aantal bezoekers per concert 
en het gegeven dat de verschillende afdelingen als het 
ware in de rij staan om een vervolg af te spreken. 
Natuurlijk is MJvO verguld met deze ontwikkeling en wil 
graag mee werken om dit te continueren. 
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Diverse organisaties,  instellingen en een enkele particulier 
hebben MJvO gevonden als een organisatie met wie men 
concerten kan organiseren. In 2013 hoopt MJvO dat deze 
trend zich zal doorzetten .  
 
Om de kwaliteit van de concertbeleving te verbeteren is 
MJvO in 2012 gestart met het organiseren van 
werklunches met activiteitenbegeleiders van instellingen. 
Na een korte introductie/inleiding wordt er met hen 
interactief afgestemd om zo de vorm en inhoud van  

concerten en dus de beleving voor de cliënten te 
verbeteren. Ook de komende jaren wil MJvO deze activiteit 
initiëren en  verder uitbreiden.  

Een aantal concerten in combinatie met poëzie, welke  
plaatsvonden op drie locaties in Maastricht,  werden 
positief ervaren door de bewoners van deze instellingen 
alsook door de uitvoerenden. Dit was voor MJvO 
aanleiding om hiermee het streven naar diversiteit verder 
uit te breiden. In 2013 is, in samenwerking met het 
Heerlens Schrijvers Café , het initiatief genomen om op 
locaties zowel in Maastricht alsook in Heerlen in een 
dergelijke vorm concerten te verzorgen. 
In 2013 zal een begin worden gemaakt met meer 
interactieve concerten. In samenwerking met de afdeling 
Docent Muziek van het Conservatorium Maastricht zullen 
aan specifieke interactieve concerten vorm en inhoud 
worden gegeven. 
 
Albin Ograjensek 
Bestuurder 
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Rooster van aftreden Raad van Bestuur 
 

Naam  
Bestuurder 

Geboortedatum Eerste 
benoeming  

Eerste 
herbenoeming 

Albin 
Ograjensek 

24 nov. 1949 Zomer 2007 November 
2012 

De leden van de Raad van Bestuur worden voor de duur van vijf jaar 
benoemd. Leden van de Raad van Bestuur  zijn telkenmale 

herbenoembaar. 
De functie van Bestuurder  bij Stichting Muziek Jong voor Oud is  

onbezoldigd. 
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Financieel jaarverslag 2012 
 
De jaarrekening van de Stichting Muziek Jong voor Oud is 
opgesteld door Accountantskantoor Reintjens te 
Margraten.  
Deze jaarrekening is in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen van de Richtlijn 650 voor de 
Jaarverslaglegging uitgegeven door de Raad van de 
Jaarverslaglegging.  
Op de volgende pagina’s treft u de jaarrekening integraal 
aan inclusief de accountantsverklaring. 
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               Stichting Muziek Jong voor Oud

                

               Hekerdelstraat 1

               6343 AL  KLIMMEN

Referentie:                 Margraten, 24 april 2013

Betreft:      jaarrekening 2012

Geachte Raad van Toezicht,

1.1  Beoordelingsverklaring

Opdracht

Werkzaamheden

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2012 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2012, de staat van baten en lasten over 2012 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2012 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen

beoordeeld. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze

verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard

2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. De in dit kader uitgevoerde

werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de

stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de

omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid

omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een

controleverklaring kan worden ontleend.
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Conclusie

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 grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat

de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van

Stichting Muziek Jong voor Oud per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Statutenwijziging

Bedrijfsvoering

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 83.576 100,0% 80.826 100,0%

Activiteitenlasten 81.550 97,6% 70.910 87,7%

Bruto exploitatieresultaat 2.026 2,4% 9.916 12,3%

Lonen en salarissen 14.260 17,1% 18.036 22,3%

Sociale lasten 3.377 4,0% 2.834 3,5%

Overige personeelskosten 2.563 3,1% 2.114 2,6%

Kantoorkosten 4.488 5,4% 4.248 5,3%

Algemene kosten 4.472 5,4% 6.620 8,2%

Beheerslasten 29.160 35,0% 33.852 41,9%

Exploitatieresultaat -27.134 -32,6% -23.936 -29,6%

Rentelasten en soortgelijke kosten -145 -0,2% -144 -0,2%

Som der financiële baten en lasten -145 -0,2% -144 -0,2%

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.

De doelstelling van Stichting Muziek Jong voor Oud wordt in artikel 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 directie wordt gevoerd door:

de Raad van Bestuur, waarvan de heer A.J. Ograjensek voorzitter is.

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;

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

20112012

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 statuten wijziging vond plaats ten overstaan

van Mr. Mauritius Wilhelmus JosephusMaria Giesberts te Maastricht.

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

Voorzitter van de Raad van Toezicht is de heer Mr. P. Moors
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Bijzondere baten 9 0,0% 28 0,0%

Bijzondere lasten -472 -0,6% -2.289 -2,8%

Som der bijzondere baten en lasten -463 -0,6% -2.261 -2,8%

Resultaat -27.742 -33,4% -26.341 -32,6%

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Baten 2.750

Daling van:

Lonen en salarissen 3.776

Algemene kosten 2.148

Bijzondere lasten 1.817

10.491

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Bijzondere baten 19

Stijging van:

Activiteitenlasten 10.640

Sociale lasten 543

Overige personeelskosten 449

Kantoorkosten 240

Rentelasten en soortgelijke kosten 1

11.892

Daling resultaat 1.401

Het resultaat 2012 is ten opzichte van 2011 gedaald met € 1.401,--. De ontwikkeling van het resultaat 2012

ten opzichte van 2011 kan als volgt worden weergegeven:
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 83.576 100,0% 112.615 100,0%

Activiteitenlasten 81.550 97,6% 63.000 55,9%

Bruto exploitatieresultaat 2.026 2,4% 49.615 44,1%

Lonen en salarissen 14.260 17,1% 21.640 19,2%

Sociale lasten 3.377 4,0% 3.645 3,2%

Overige personeelskosten 2.563 3,1% 2.000 1,8%

Kosten reclame - 0,0% 800 0,7%

Kantoorkosten 4.488 5,4% 16.880 15,0%

Algemene kosten 4.472 5,4% 4.650 4,1%

Beheerslasten 29.160 35,0% 49.615 44,0%

Exploitatieresultaat -27.134 -32,6% - 0,1%

Rentelasten en soortgelijke kosten -145 -0,2% - 0,0%

Som der financiële baten en lasten -145 -0,2% - 0,0%

Bijzondere baten 9 0,0% - 0,0%

Bijzondere lasten -472 -0,6% - 0,0%

Som der bijzondere baten en lasten -463 -0,6% - 0,0%

Resultaat -27.742 -33,4% - 0,1%

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Bijzondere baten 9

Daling van:

Lonen en salarissen 7.380

Sociale lasten 268

Verkoopkosten 800

Kantoorkosten 12.392

Algemene kosten 178

21.027

Het resultaat 2012 is ten opzichte van de begroting gedaald met € 27.742,--. De ontwikkeling van het

resultaat 2012 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de

onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2012 Begroting 2012
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Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Baten 29.039

Stijging van:

Activiteitenlasten 18.550

Overige personeelskosten 563

Rentelasten en soortgelijke kosten 145

Bijzondere lasten 472

48.769

Daling resultaat 27.742
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1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 1.889 15.462

Liquide middelen 31.505 39.751

Liquiditeitssaldo 33.394 55.213

Af: kortlopende schulden 13.687 7.764

Werkkapitaal 19.707 47.449

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 19.707 47.449

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 9.707 37.449

Langlopende schulden 10.000 10.000

19.707 47.449

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 2012 ten opzichte van 31 december 2011

gedaald met € 27.742,--.

31 december 201131 december 2012
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2.1  Balans per 31 december 2012
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen -503 14.250

Overlopende activa 2.392 1.212

1.889 15.462

Liquide middelen 31.505 39.751

Totaal activazijde 33.394 55.213

Klimmen, 29 april 2013

Stichting Muziek Jong voor Oud

Origineel getekend door Origineel getekend door

A.J. Ograjensek H. van Haaren

namens de Raad van Bestuur Names de Raad van Toezicht

                                    Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 24 april 2013

31 december 2012 31 december 2011
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2.1  Balans per 31 december 2012
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal 4.558 4.558

Overige reserves 5.149 32.891

9.707         37.449       

Langlopende schulden

Lening Stichting Elisabeth Strouven 10.000 10.000

10.000 10.000

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 4.562 428

Overige schulden 1.852 2.000

Overlopende passiva 7.273 5.336

13.687 7.764

Totaal passivazijde 33.394 55.213

Klimmen, 29 april 2013

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

                                    Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 24 april 2013

31 december 2012 31 december 2011
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2.2  Staat van baten en lasten over 2012

2012 Begroting

 2012

2011

€ € €

Baten uit eigen Fondswerving 18.256 18.000 20.460

Baten uit gezamenlijke acties 15.641 9.615 -

Baten uit acties van derden 871 2.000 975

Subsidies van overheden 9.003 20.000 28.000

Rente baten en baten uit beleggingen 505 - 887

Overige baten 39.300 63.000 30.504

Baten 83.576 112.615 80.826

Kosten concerten 81.550 63.000 70.910

Activiteitenlasten 81.550 63.000 70.910

Bruto exploitatieresultaat 2.026 49.615 9.916

Lonen en salarissen 14.260 21.640 18.036

Sociale lasten 3.377 3.645 2.834

Overige personeelskosten 2.563 2.000 2.114

Kosten reclame - 800 -

Kantoorkosten 4.488 16.880 4.248

Algemene kosten 4.472 4.650 6.620

Beheerslasten 29.160 49.615 33.852

Exploitatieresultaat -27.134 - -23.936

Rentelasten en soortgelijke kosten -145 - -144

Som der financiële baten en lasten -145 - -144

Bijzondere baten 9 - 28

Bijzondere lasten -472 - -2.289

Som der bijzondere baten en lasten -463 - -2.261

Resultaat uit gewone exploitatie -27.742 - -26.341

Resultaat -27.742 - -26.341

Bestemming resultaat:

Overige reserve -27.742 - -26.339

-27.742 - -26.339

Klimmen, 29 april 2013

Stichting Muziek Jong voor Oud

Origineel getekend door Origineel getekend door

A.J. Ograjensek H. van Haaren

                                    Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 24 april 2013

namens de Raad van bestuur                                               namens de Raad van Toezicht
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2.3  Kasstroomoverzicht over 2012

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten van donateurs en subsidianten 97.149

Betalingen aan medewerkers en werknemers -104.787

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -7.638

Rentelasten en soortgelijke kosten -145

Bijzondere baten 9

Bijzondere lasten -472

-608

Kasstroom uit operationele activiteiten -8.246

Mutatie geldmiddelen -8.246

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 39.751

Mutatie geldmiddelen -8.246

Stand per 31 december 31.505

2012

                                    Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 24 april 2013
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

Personeelsleden

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Langlopende schulden

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.

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 stdenten en recent afgestudeerden aan het conservatorium tot het

opdoen speelervaring;

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 vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt 

onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op 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 jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

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

winststreven'.

Gedurende het jaar 2012 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een parttime dienstverband.

In het jaar 2011 was dit 1 werknemer.

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

uit:
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Financiële baten en lasten

Bijzondere baten en lasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

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

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

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

voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.

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

voortkomen en van incidentele aard zijn.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten 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.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen

Fonds SNS Reaal - 3.750

Delafonds 3.000 -10.000

Provincie Limburg        -8.503 3.000

Fonds Cultuurparticipatie -5.000 -5.000

Stichting Sluiterman van Loo 10.000 10.000

Stichting Dijkverzwaring - 2.500

Stichting RCOAK - 10.000

-503 14.250

Overlopende activa

Nog te ontvangen rente spaarrekening 505 1.098

Dubbel betaalde nota Standaard boekhandel - 114

Nog te factureren concerten 1.887 -

2.392 1.212

Liquide middelen

Rekening-courant bank 2.449 1.616

Spaarrekening 8.248 27.923

Spaarrekening reserveringen 20.808 10.212

31.505 39.751
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2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal

Stand per 31 december 4.558 4.558

Overige reserves

Stand per 1 januari 32.891 59.230

Bestemming resultaat boekjaar -27.742 -26.339

Stand per 31 december 5.149 32.891

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

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.039 -

Loonheffing 523 428

4.562 428

Omzetbelasting

Omzetbelasting jaaraangifte 4.039 -

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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2.5  Toelichting op de balans

31-12-2012 31-12-2011

€ €

Loonheffing

Loonheffing laatste periode 523 428

Overige schulden

Nog te betalen accountantskosten 2.000 2.000

Netto lonen -148 -

1.852 2.000

Overlopende passiva

Gereserveerde vakantietoeslag 1.637 786

Vooruitontvangen concerten volgend jaar 636 4.550

Voorschot Stichting Lambert van Middelhoven 5.000 -

7.273 5.336
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2012 Begroting 

2012

2011

€ € €

Baten uit eigen Fondswerving

Abonnementen Zorglokaties 18.256 18.000 20.460

Baten uit gezamenlijke acties

Concerten Zonnebloem 3.400 3.615 -

Opbrengst overige Concerten 12.241 6.000 -

15.641 9.615 -

Baten uit acties van derden

Bijdragen Vrienden van..... 871 2.000 975

Subsidies van overheden

Provincie Limburg 8.978 20.000 28.000

Overige Subsidies 25 - -

9.003 20.000 28.000

Rente baten en baten uit beleggingen

Rente spaarrekening 331 - 173

Rente spaarrekening reserveringen 174 - 714

505 - 887

Overige baten

Dela 18.000 15.000 15.000

Stichting Sluijterman van Loo 10.000 10.000 10.000

Fonds Cultuurparticipatie 5.500 - -5.500

Fonds Nuts Ohra 3.300 18.000 -10.346

Stichting FSI 2.500 - -

Stichting Edmond Hustinx - - 1.350

Stichting RCOAK - 10.000 10.000

Stichting Dijkverzwaring - 10.000 10.000

39.300 63.000 30.504

Een drietal donateurs uit voorgaande jaren hebben besloten voor 2012 de bijdragen niet toe te kennen of

drastisch te verlagen.

Ter vergroting van de inkomsten is in het verslagjaar gestart met het werven van donateurs voor "extra"

concerten op eventuele bijzondere lokaties en/of gelegenheden. Deze opbrengsten hiervan hebben de

inschatting ruim overschreden.

De bereidwilligheid, bij voornamelijk particuliere donateurs, is aanzienlijk achter gebleven bij de verwach-

tingen. De huidige crisis kan hieraan debet zijn.

De door de Provincie Limburg toegekende subsidie van € 20.000,- is per saldo nadelig beinvloed door twee

afrekeningen uit de jaren 2010 en 2011 welke nadeliger bleken te zijn dan  eerder begroot.
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2012 Begroting 

2012

2011

€ € €

Inkoopwaarde geleverde producten

Kosten artiesten 81.550 63.000 70.910

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 21.036 20.790 16.842

Vakantietoeslag 851 850 1.194

21.887 21.640 18.036

Ontvangen uitkering ziekengeld -7.627 - -

14.260 21.640 18.036

Gemiddeld aantal werknemers:

Gedurende het jaar 2012 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een parttime dienstverband.

In het jaar 2011 was dit 1 werknemer, in parttime dienstverband.
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2012 Begroting 

2012

2011

€ € €

Sociale lasten

Sociale lasten uitvoeringsinstanties 3.377 3.645 2.834

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding 2.463 2.000 2.114

Overige personeelskosten 100 - -

2.563 2.000 2.114

Kosten reclame

Reclame- en advertentiekosten - 800 -

- 800 -

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 904 2.750 319

Drukwerk 761 1.000 707

Portikosten 361 500 442

Kosten Website 1.672 7.500 1.966

TelecommunicatieInternet- telefoonkosten 528 500 360

Kosten automatisering - 250 237

Contributies en abonnementen 24 130 27

Overige kantoorkosten 238 4.250 190

4.488 16.880 4.248

Algemene kosten

Accountantskosten 3.690 4.000 4.301

Aanschaf kleine benodigdheden 80 500 307

Overige algemene kosten 702 150 2.012

4.472 4.650 6.620

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 145 - 144

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 

Bijzondere baten 9 - 28

Als gevolg van de tegenvallende financiele bijdragen van diverse instellingen, is een aantal uitgaven /

aanschaffingen in het boekjaar voorlopig opgeschort.
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2012 Begroting 

2012

2011

€ € €

Bijzondere lasten

Resultaat afrekeningen voorgaande jaren 500 - -

Diverse kleine verschillen -28 - -

Advieskosten buitenlandse activiteiten - - 2.289

472 - 2.289
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3.  Overige gegevens

3.1  Wettelijke vrijstelling

3.2  Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2011

3.3  Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012

Rapportdatum: 24 april 2013

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond

van artikel 2:396 lid 7 BW.

De jaarrekening 2011 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 24 mei 2012. Het bestuur

heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2012 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.
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4.1  Toelichting lastenverdeling

Bestemming Doelstelling Werving baten

Concerten Eigen Fonds Gezamenlijke Acties derden

werving acties

Subsidies en bijdragen -

Afdrachten -

Aankopen en verwervingen -

Uitbesteed werk -

Publiciteit en communicatie -

Personeelskosten 10.100 5.050 2.020 1.010

Huisvestingskosten - - - -

Kantoor- en algemene kosten 1.111 1.246 1.078 1.105

Afschrijving en rente - - - -
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4.1  Toelichting lastenverdeling

Bestemming

Subsidies                         Beleggingen Beheer en Totaal Begroot Totaal

Administratie 2.012 2.012 2.011

- - 800 2.840

2.020 20.200 27.285 22.984

- - - -

       536 3.882 8.960 21.530 8.028

- - - -
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