Toelichting jaarcijfers 2015
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.
Terug te vorderen BTW is op basis van aangifte over het 4de kwartaal. Vanaf 2016 zal de
stichting jaarlijks aangifte doen.
Evenals vorig jaar is niet verder afgeschreven op de Muziekinstrumenten, omdat de
levensduur veel langer dan voorheen wordt ingeschat.
Reservering voor stemmen instrumenten: Afgelopen jaar zijn de instrumenten opnieuw
gestemd. Het bedrag dat hier opnieuw jaarlijks gereserveerd wordt is voor een volgend
keer.

Staat van baten en lasten:
•
•
•
•
•
•

Optredens: Er zijn 13 optredens geweest, waarvan 9 betaald.
Transport- en reiskosten betreft huur vrachtwagen voor vervoer van de instrumenten en de
reiskosten van de bandleden.
Onderhoud instrumenten betreft in 2015 het stemmen van bijna alle instrumenten.
Huur: De kosten van het onderkomen in een klaslokaal van de Bijlmerdrie zijn om niet.
Verzekering: De verzekering van de instrumenten is nog niet afgesloten. Het noodzakelijke,
door de assuradeur geëiste taxatie rapport zal binnen kort door een ter zake deskundige
worden opgesteld.
De Bankkosten waren hoger door de overgang van de ING Bank naar de Triodos Bank.
Het was daarbij noodzakelijk een paar maanden beide rekeningen gelijktijdig aan te
houden.

Begroting 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contributie: Vanaf 2016 zal, conform het beleidsplan, een contributie worden gevraagd van
de bandleden.
Verhuur: Bedrag op basis van twee groepen leerlingen in het eerste en tweede trimester.
Donaties: Het bedrag is hier voorzichtig ingeschat, omdat donaties niet meer als betaling
voor een optreden worden geaccepteerd.
Subsidies: Voor het genoemde bedrag worden subsidiegevers en sponsors gezocht.
Onderhoud instrumenten: Dit is exclusief stemmen van de instrumenten, waarvoor jaarlijks
een separate Reservering wordt gemaakt.
Huur 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.
Communicatie en promotie: O.a. wervingskosten om nieuwe doelgroepen, conform
beleidsplan te bereiken en kosten domeinnamen.
Muziekdocente: Het aantal arbeidsuren voor de muziekdocente / bandleider is in het
afgelopen jaar sterk toegenomen en komt nu overeen met ongeveer een half FTE. Conform
het beleidsplan is daarom een vergoeding in de begroting opgenomen.

