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BESTUURSVERSLAG 

DOELSTELLING

De Stichting Vrienden Oude Muziek stelt zich ten doel het verlenen van steun aan de Stich-
ting Organisatie Oude Muziek, gevestigd te Utrecht, opgevat in de meest uitgebreide zin.

BESTUUR VAN DE STICHTING

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Naam:        Functie:

De heer D. Hoek      voorzitter
De heer J.H. van der Tol     penningmeester
De heer H. Tromp      bestuurslid

GIFTEN

De stichting ontving ook dit jaar een belangrijk bedrag aan giften van haar vrienden. In 
totaliteit werd een bedrag groot € 248.782 ontvangen, hetgeen circa € 28.000 hoger is dan 
afgelopen jaar. Hiermee is het voornemen dat het bestuur zich stelde bij het jaarverslag over 
2016 gerealiseerd.

RELATIE MET DE HOOFDSTICHTING, DE STICHTING ORGANISATIE OUDE MUZIEK

Het bestuur heeft geen verzoek van de directie van Stichting Organisatie Oude Muziek ont-
vangen voor een jaarlijkse bijdrage conform de geldende doelstelling van de stichting. 
De reden hiervoor is dat de Stichting Organisatie Oude Muziek een bijzonder goed exploita-
tie jaar heeft gekend, mede door (opnieuw) een recordaantal bezoekers. 
Het bestuur is verheugd over deze ontwikkeling, maar heeft zich tevens beraden op de doel-
stelling van de Stichting Vrienden Oude Muziek op de langere termijn.
Het bestuur heeft er steeds naar gestreefd om het vermogen van haar stichting mede te 
kunnen inzetten voor het behoud van continuïteit van de hoofdstichting. 
Deze doelstelling is inmiddels bereikt. De vaste lasten op jaarbasis van de Stichting Organi-
satie Oude Muziek bedragen op basis van de huidige exploitatie circa € 630.000, bestaande 
uit de personele lasten en een aandeel in de vaste bureau- en huisvestingskosten.
Het bestuur streeft ernaar deze vaste lasten als een reserve binnen het vermogen van de 
Stichting Vrienden aan te houden.
Daarnaast wil het bestuur dat een deel van de ontvangsten door de hoofdstichting wordt 
ingezet voor het maken van bijzondere producties, die passen binnen de geldende doelstel-
ling van de hoofdstichting. Dit kan bijvoorbeeld een bijzondere productie tijdens het Festival 
zijn. Het bestuur nodigt de directie van de hoofdstichting uit om hierover van gedachte te 
wisselen.
Tot slot ziet het bestuur het als haar taak om tijdens het lopende jaar een garantie af te 
geven voor de verplichtingen die hoofdstichting op zich neemt bij het sluiten van contracten 
ten behoeve van het Festival en het Seizoen Oude Muziek. 
Immers tijdens het jaar moet een niet onbelangrijk deel van deze verplichtingen nog worden 
afgedekt door het genereren van de fondsbijdragen die voor de hoofdstichting onontbeerlijk 
zijn bij haar exploitatie.

Utrecht, 28 maart 2018

HET BESTUUR

De heer D. Hoek (voorzitter)
De heer H. tromp (secretaris)
De heer J.H. van der Tol (penningmeester)
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(voorbestemming exploitatieresultaat)

2017 2016

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen

R/C Stichting Organisatie Oude Muziek 17.551 286.962

Liquide middelen 941.407 420.296

Nog te ontvangen rente 574 2.456

TOTAAL 959.532 709.714

PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 706.468 629.958

Exploitatieresultaat boekjaar 250.683 76.510

Kortlopende schulden

Nog te betalen accountantskosten 1.500 3.000

Nog te betalen overig 881 246

TOTAAL 959.532 709.714
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN PERIODE 
1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2017

2017 2016

€ €

BATENZIJDE 2017 2016

________ ________

€ €

Ontvangen giften

Particulieren 248.782 220.921

Bedrijven / Fondsen 10.100 0

TOTAAL BATEN 258.882 220.921

LASTENZIJDE

Verstrekte giften 0 135.000

Algemene kosten 6.459 6.746

Bankkosten 814 968

Rente Rabobank -574 -2.456

Notariskosten 0 63

Accountantskosten 1.500 1.500

Vrienden: Festivalpresentatie 0 2.590

Totaal overige kosten 8.199 9.411

TOTAAL LASTEN 8.199 144.411

EXPLOITATIERESULTAAT 250.683 76.510

Het bestuur stelt voor het exploitatie resultaat als volgt te bestemmen:

- Toevoegen aan overige reserves 250.683 76.510
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN

ACTIVITEITEN

De Stichting Vrienden Oude Muziek verleent steun aan de Stichting Organisatie Oude
Muziek gevestigd te Utrecht in de meest uitgebreide zin.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.

De waardering en bepaling van het resultaat vond plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Baten en lasten worden toeberekend aan het jaar waarin ze verantwoord worden.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico’s 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.

In de staat van baten en lasten zijn de begrotingscijfers van het boekjaar niet opgenomen. 
In RJ 640.204 is hier een vrijstelling voor wanneer de functie die de stichting aan de begro-
ting toekent  dat niet zinvol maakt.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

VORDERINGEN, LIQUIDE MIDDELEN EN SCHULDEN

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering 
gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderin-
gen.

BELASTINGEN

De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Per 1 januari 2008 is de
stichting aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).
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