
Toelichting jaarcijfers 2014

Balans:

• Onderhanden werk betreft optredens, waarvoor op 1 januari een overeenkomst was en die 
nog moeten plaatsvinden. Op 1 januari 2015 geen.

• Debiteuren betreft op 1 januari nog niet betaalde facturen.
• De basis voor de waardering van de Muziekinstrumenten is gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Na 

raadpleging van een deskundige, kan de levensduur bij goed onderhoud op veel meer dan 
20 jaar gesteld woorden. Daarom is de jaarlijkse afschrijving vanaf dit boekjaar tot nul 
teruggebracht.

• Voor het stemmen van de instrumenten is een Reservering gemaakt. Het saldo op de 
bankrekening laat dit toe. Het stemmen van de instrumenten is hoogst noodzakelijk. Gezien 
de kosten van het stemmen is het verstandig voortaan jaarlijks wat op zij te leggen, zodat 
bijvoorbeeld 1 keer in de 5 jaar een pan tuner langs kan komen.

Staat van baten en lasten:

• Optredens: Er zijn 3 optredens geweest, alle door de stichting gefactureerd.
• Transportkosten betreft huur vrachtwagen voor vervoer van de instrumenten.
• Onderhoud instrumenten betreft drum sticks, transportwieltjes en kopiëren partituur.
• Verhuizing betreft huur vrachtwagen voor verhuizing van Huntum naar Kantershof.
• Huur: De kosten van het onderkomen in een klaslokaal van de Bijlmerdrie zijn om niet.
• Niet inbare facturen: Betreft factuur voor optreden in 2010 van 800 euro, waarvan na 

overleg in 2014 600 euro betaald is. Het verschil is hier afgeboekt.
• Met ingang van dit jaar is de rubriek Beheerskosten ingevoerd. Dit zijn de overhead kosten 

van de stichting.
• Kamer van Koophandel: De jaarlijks verplichte bijdrage is in 2013 afgeschaft.
• Notaris: De kosten voor het wijzigen van de statuten i.v.m. de voorgenomen ANBI 

aanvraag.

Begroting 2015:

Er is voor het eerst een begroting gemaakt. 

• Optredens: Naar verwachting zal de jongeren band haar eerste optredens hebben in 2015. 
• Verhuur: De naschoolse activiteit zal in het derde trimester uitsluitend op buitenactiviteiten 

zijn gericht. Daarom zal slechts aan 2 groepen les worden gegeven i.p.v. 3.
• Donaties: Het bedrag is hoger dan in 2014, deels ten koste van het factuurbedrag voor 

optredens.
• Transportkosten: Overeenkomend met 7 optredens.
• Onderhoud instrumenten: Gezien het batig saldo op de bankrekening zullen de 

instrumenten in 2015 worden gestemd, hetgeen hoogst noodzakelijk is. Een voorstel 
hiertoe is inmiddels goedgekeurd door het bestuur en uitgevoerd.

• Oefenruimte: De oefenruimte is door Stichting Sirius om niet ter beschikking gesteld. In de 
begroting is daarom hiervoor ook geen bedrag opgenomen. Het zal duidelijk zijn dat een 
eventuele huur de stichting in grote problemen brengt.

De financiële positie van de stichting blijft onveranderd zorgelijk. 


