
Toelichting jaarcijfers 2013

Balans:

• Onderhanden werk betreft optredens, waarvoor op 1 januari 2014 een overeenkomst was 
en die nog moeten plaatsvinden. Op 1 januari 2014 geen.

• Debiteuren betreft 2 op 1 januari 2014 nog niet betaalde facturen. De eerste is de factuur 
van het optreden december 2013 a 500 euro. De tweede is een niet betaalde factuur van 
800 euro uit 2010. 

• Voor de waarde van de Muziekinstrumenten is uitgegaan van een afschrijvingensperiode  
van 20 jaar met een restwaarde van 10%. Cijfers overgenomen van een stichting die ook 
een instrumentarium beheert.

Winst- en verliesrekening:

• Optredens: Er zijn 2 optredens geweest, waarvan 1 door de stichting is gefactureerd.
• Transportkosten betreft huur vrachtwagen voor vervoer van de instrumenten.
• Onderhoud instrumenten betreft het verven van 3 bas sets en maken van hoezen voor de 

bas sets.
• Domeinnaam: In december is de domeinnaam bijlmersteelbandkids.nl aangevraagd. 

Kosten, rond 15 euro/jaar, komen pas volgend jaar in het jaarverslag.
• Bankkosten: Brengt de ING in rekening. Kosten zijn vergelijkbaar met andere banken.
• Huur: De kosten van het tijdelijk onderkomen in het bijgebouw van basisschool de 

Achtsprong aan de Huntum zijn om niet.

Begroting 2014:

Er is geen begroting voor 2014 gemaakt. Er zijn een paar ontwikkelingen en aandachtspunten.

• Het is nog niet bekend wat de eventuele huur is van onze nieuwe locatie, die we per 1 juli 
2014 betrekken.

• Met de kids is weer repertoire opgebouwd, zodat we sinds vorig jaar weer kunnen 
optreden. Hoeveel kids er meegaan naar de Bijlmerdrie is onbekend. Daardoor zijn 
optredens van de kids in de tweede helft van het jaar en dus inkomsten onzeker.

• Er is een nieuwe jongeren band gestart door Frauke. De relatie van deze band met de 
stichting moet nog worden bepaald. In ieder geval is de bedoeling dat zij de oefenruimte en 
instrumenten van de stichting gebruiken en dat zij regelmatig optreden. Het is de bedoeling 
dat de bandleden daarmee extra zakgeld verdienen. Het zal enige maanden duren voordat 
voldoende repertoire is opgebouwd.

• De stichting heeft op dit moment geen andere inkomsten dan uit optredens.
• Als echter weer naschoolse activiteit wordt gestart op de nieuwe locatie, dan krijgen we een 

vergoeding van ongeveer 310 euro / jaar van Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost 
voor het gebruik van de instrumenten.

• Het is wenselijk de instrumenten opnieuw te stemmen, begroot op 2000 euro.

Gezien onzekere inkomsten uit optredens en nog onbekende huur is de financiële toekomst van de 
stichting zorgelijk.


