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Stichting Muziek Jong voor Oud 
       Hekerdelstraat 1 
       6343 AL Klimmen 
 
 
St. Geertruid, 18 februari 2023 
 
 
Geachte Raad van Bestuur, 
 
Hiermee brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 
2022 van uw stichting. 
 
De jaarrekening van Stichting Muziek Jong voor Oud te Klimmen is door ons 
samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat 
uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met 
de daarbij behorende toelichting. 
 
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een 
nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 
 
Hoogachtend, 
 
Etienne Reintjens 
Reintjens Belastingadvies 



 

 3 

Inhoudsopgave 
 
 
 Pagina 
 
Algemeen 04 
 
Balans per 31 december 06 -07 
 
Staat van baten en lasten 08 
 
Algemene toelichting 09 – 10 
 
Toelichting op de balans per 31 december 11 – 12 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 13 - 14 
     



 

 4 

Algemeen 
 
Oprichting 
Blijkens de akte d.d. 20 december 2006 werd de Stichting Muziek Jong voor Oud per 
genoemde datum opgericht. 
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
14092270. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van de Stichting 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 en de Euregio; 

- Het bieden van de mogelijkheid aan studenten en recent afgestudeerden van 
het conservatorium tot het opdoen van speelervaring; 

- 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. 

Statutenwijziging 
Op 26 september 2019 werd door de toenmalige Raad van Toezicht van de Stichting 
Muziek Jong voor Oud het besluit genomen om de statuten te wijzigen. 
Op 26 september 2019 zijn vervolgens alle zittende leden van de Raad van Toezicht 
gedechargeerd en afgetreden. 
Per notariële akte van 19 november 2019 is vervolgens de bestuursstructuur 
gewijzigd in dat van een Raad van Bestuur model. 
 
Als bestuursleden van de stichting zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven; 

- De heer Léon Savelkoul, voorzitter 
- De heer Albin Ograjensek, secretaris 
- De heer Ruud Stikkelbroeck, penningmeester 
- Mevrouw Judith Eurlings, lid 
- Mevrouw Mette Laugs, lid 

Behoudens de secretaris, hebben alle leden relevante hoofd- en nevenfuncties. 
 
Door het bestuur werd op 19 november 2019 mevrouw Fenna Bessems-Ograjensek 
op freelancebasis aangesteld als directeur van de stichting. 
Per 1 januari 2022 is mevrouw Fenna Bessems-Ograjensek afgetreden en is de heer 
Rob Reyners aangesteld als directeur van de stichting. 
 
Anbi status 
De Stichting is per 1 januari 2008 ingeschreven in het Anbi register. 
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Balans per 31 december 2022 
 
ACTIVA 31-12-2022 31-12-2021 
  €      € 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen 
Overige vorderingen 21.598  22.728 
Overlopende activa 10  2 
 ------------  ------------ 
  21.608  22.730 
 
 
Liquide middelen  41.897  45.935 
 
 
     
Totaal activazijde  63.505  66.665 
 
 
   
Klimmen, 6 maart 2023 
 
 
Origineel ondertekend door  

 
 
 
 
 
 

Dhr. R. Stikkelbroeck, penningmeester

  
  
Mevr. M. Laugs, bestuurslid  
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Balans per 31 december 2022 
 
PASSIVA 31-12-2022 31-12-2021 
  €  € 
 
Vrij besteedbaar vermogen 
Stichtingskapitaal 4.558  4.558  
Overige reserves 23.352  25.711  
 ------------  ------------  
  27.910  30.269 
 
Langlopende schulden 
Schulden aan kredietinstellingen  10.000  10.000 
 
Kortlopende schulden 
Crediteuren 2.434  370  
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 319  763  
Overige schulden 22.842  27.263  
 ------------  ------------  
  25.595  28.396 
     
Totaal passivazijde  63.505  68.665 
  
 
Klimmen, 6 maart 2023 
 
Origineel ondertekend door  

 
 
 
 
 

Dhr. R. Stikkelbroeck, penningmeester

  
  
 

Mevr. M. Laugs, bestuurslid  
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Staat van baten en lasten 
  2022 begroting  2021 
  €  €  € 
Baten 
 
Baten uit eigen fondsenwerving  19.287  20.100  19.756 
Bijdragen van derden  0  0  100 
Rentebaten en baten beleggingen  10  0  2 
Overige baten  69.509  71.875  72.328 
       
Totaal baten  88.806  91.975  92.186 
 
Lasten 
 
Besteding aan doelstelling  67.680  70.092  61.909 
Werving baten  14.046  13.842  12.267 
Beheer en administratie  9.439  8.000  5.308 
       
Totaal lasten  91.165  91.934  79.484 
 
       
Resultaat  -2.359  41  12.702 
 
Bestemming resultaat: 
Overige reserve  -2.359  41  12.702 
  -2.359  41  12.702 
 
Klimmen, 6 maart 2023 
 
Origineel ondertekend door  

 
 
 
 
 

Dhr. R. Stikkelbroeck, penningmeester

   
 

Mevr. M. Laugs, bestuurslid  
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ALGEMENE TOELICHTING 
 
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’. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Muziek Jong voor Oud, statutair gevestigd te Klimmen, 
bestaan voornamelijk uit: 

- Het organiseren en verzorgen van concerten in verpleeg- en 
verzorgingstehuizen en andere instellingen, in het bijzonder in de Provincie 
Limburg en de Euregio; 

- Het bieden van de mogelijkheid aan studenten en recent afgestudeerden van 
het conservatorium tot het opdoen van speelervaring; 

- 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. 

 
Personeelsleden 
Sinds 2015 wordt er gebruik gemaakt van een zelfstandige zonder personeel 
(ZZP’er). 
 
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Muziek Jong voor Oud, statutair gevestigd te Klimmen is ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 14092270. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
Vorderingen 
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan 1 
jaar. Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële 
waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten, indien materieel. 
Vorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover 
niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting. Het betreft de direct 
opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen 
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Eigen vermogen 
Vrij besteedbaar vermogen 
Het vrij besteedbare 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. 
 
Langlopende schulden 
De langlopende schulden betreffen de leningen met een looptijd van langer dan een 
jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar is 
opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. 
Deze worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
welke gelijk is aan de nominale waarde. 
 
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 
 
Algemeen 
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 vóór het einde van het verslagjaar 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn. 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de bedragen uit hoofde van giften, subsidies, 
sponsorbijdragen en overige ontvangsten. De rubricering van de baten is conform de 
voorschriften uit Richtlijn 650 voor Fonds wervende Instellingen. 
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. 
 
Beheerslasten 
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
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Toelichting op de balans per 31 december 
 
ACTIVA 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
Vorderingen 
 
Overige vorderingen 31-12-2022  31-12-2021 
  €          € 
 
Nog te ontvangen vergoedingen concerten  19.348  18.553 
Nog te ontvangen afrekening Fonds Sluyterman van Loo  2.250  2.375 
Nog te ontvangen afrekening Van Heutz  0  1.800 
  21.598  22.728 
 
Overlopende activa 
Nog te ontvangen rente spaarrekening  10  2 
 
Liquide middelen 
Rekening courant Rabobank  6.831  30.871 
Spaarrekening Rabobank  25.062  5.061 
Spaarrekening reserveringen Rabobank  10.004  10.003 
  41.897  45.935 
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PASSIVA 
 
EIGEN VERMOGEN 
 
Vrij besteedbaar vermogen 
  2022  2021 
  €  € 
Stichtingskapitaal 
Stand per 31 december  4.558  4.558 
 
Overige reserves 
Stand per 1 januari  25.711  13.009 
Bestemming resultaat  -2.359  12.702 
Stand per 31 december  23.352  25.711 
 
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022 
Voor de verwerking van het resultaat over het boekjaar 2022 wordt verwezen naar de staat 
van baten en lasten. 
Stichting Muziek Jong voor Oud houdt slechts beperkte reserves aan, waardoor zij, in geval 
van calamiteiten, nog minstens 3 maanden aan haar lopende verplichtingen kan voldoen. 
 
LANGLOPENDE SCHULDEN 
 31-12-2022   31-12-2021 
  €  € 
Onderhandse leningen 
Lening Elisabeth Strouven Fonds  10.000  10.000 
 
Het deel van de onderhandse leningen met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt 
€ 10.000,-. 
Deze lening van de Elisabeth Strouven Fonds 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. 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 
Crediteuren 
Crediteuren  2.434  370 
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Omzetbelasting 4e kwartaal  445  741 
Suppletieaangifte 2021  22  22 
Suppletieaangifte 2022  -148  0 
  319  763 
Overige schulden 
Vooruit gefactureerde abonnementen  22.042  26.263 
Nog te betalen accountantskosten  800  1.000 
  22.842  27.263 



 

 13 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
  2022 begroting  2021 
Baten uit eigen fondswerving  €  €  € 
 
Stichting Dijkverzwaring / Dioraphte  5.000  4.500  4.750 
Fonds Sluyterman van Loo  4.500  4.500  4.750 
Stichting FSI  3.000  3.000  3.000 
Stichting Lambert van Middelhoven  3.000  3.500  3.000 
Stichting Van Heutz  0  0  1.800 
Kansfonds  0  3.250  0 
Donaties  471  0  1.375 
Bijdragen ‘Vrienden Stichting Muziek Jong voor Oud’  3.316  1.350  1.081 
  19.287  20.100  19.756 
 
Onder deze rubriek worden de donaties van vermogensfondsen, giften, contributies en 
nalatenschappen verantwoord. 
 
Bijdragen van derden 
Gemeente Voerendaal  0  0  100 
 
Rentebaten en baten beleggingen 
Rente spaarrekeningen  10  0  2 
 
Overige baten 
Abonnementen zorglocaties  33.342  40.500  38.795 
Opbrengsten overige concerten  28.100  24.750  20.768 
Opbrengsten Zonnebloem concerten  1.750  4.125  275 
Opbrengsten workshops  6.317  2.500  12.490 
  69.509  72.875  72.328 
 
Besteding aan doelstellingen 
Kosten artiesten  53.838  70.092  45.058 
Aandeel kosten impresariaat  13.842  0  16.851 
  67.680  70.092  61.909 
 
Werving baten 
Kosten eigen fondsenwerving  4.153  13.842  4.200 
Kosten gezamenlijke acties  2.768  0  1.258 
Kosten overige baten  4.153  0  5.278 
Kosten verkrijgen subsidies  2.768  0  1.400 
Kosten beleggingen en bankkosten  204  0  131 
  14.046  13.842  12.267 
 
Aangezien de impresario zich buiten zijn eigen taken eveneens bezighoudt met de 
organisatie en begeleiding van de werving van de donaties en subsidies, is een deel van de 
salariskosten toegerekend aan de kosten van de werving van baten. De verdeling hiervan 
over de verschillende onderdelen geschied op basis van de bestede tijd per onderdeel. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
  2022 begroting  2021 
  €  €  € 
Beheer en administratie 
Beheer en administratie  9.439  8.000  5.308 
 
 
Dit betreft de kosten van voeren van de financiële administratie, de kosten van de 
jaarrekening en andere beheers- en administratieve kosten. 
 


