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BESTUURSVERSLAG 2019 

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

In de statuten van de stichting is bepaald dat het bestuur in beginsel uit tenminste drie 
personen dient te bestaan. Bij ontstentenis van 1 bestuurder zijn de overgebleven bestuur-
ders een bevoegd bestuur. In 2019 is gepoogd om de bestuurlijke vacature die eind 2018 is 
ontstaan in te vullen. Verwacht wordt dat dit op afzienbare termijn gaat lukken. De huidige 
bestuurders hebben aangegeven de bestuurlijke continuiteit te waarborgen tot bestuurlijke 
versterking is gevonden.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Naam:        Functie:

De heer D. Hoek      voorzitter
De heer H. Tromp      bestuurslid

GIFTEN

De stichting ontving ook dit jaar een belangrijk bedrag aan giften van haar vrienden. In tota-
liteit werd er een bedrag van € 265.294 ontvangen. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 
2018.  Het aantal Giledeleden steeg opnieuw, het merendeel heeft zich wederom vastgelegd 
voor een periode van 5 jaar.

RELATIE MET DE HOOFDSTICHTING, DE STICHTING ORGANISATIE OUDE MUZIEK

In samenspraak met de directie en de Raad van Toezicht van de hoofdstichting, is er een 
drietraps doelstelling geformuleerd voor het vermogen van de Stichting Vrienden Oude Mu-
ziek: (1) als kern een noodfonds voor het behoud van de continuiteit van de hoofstichting, 
(2) een deel als geoormerkte bijdrage voor bijzondere projecten en producties, die passen 
binnen de geldende doelstellingen van de hoofdstichting en (3) een jaarlijkse garantiestelling 
voor de hoofdstichting.

Het bestuur ontving het verzoek van de directie van de Stichting Organisatie Oude Muziek 
om de volledige garantiebijdrage van € 225.000 uit te keren conform de bovenstaande doel-
stelling van de stichting. Het bestuur heeft hier gehoor aan gegeven.

Utrecht, 24 april 2020

HET BESTUUR

De heer D. Hoek (voorzitter)
De heer H. Tromp (bestuurslid)
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(voorbestemming exploitatieresultaat)

2019 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen

R/C Stichting Organisatie Oude Muziek 0 0

Liquide middelen 1.063.813 982.332

Nog te ontvangen rente 109 113

TOTAAL 1.063.922 982.445

PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 962.148 957.151

Exploitatieresultaat boekjaar 12.349 4.997

Kortlopende schulden

R/C Stichting Organisatie Oude Muziek 87.832 18.707

Nog te betalen accountantskosten 1.500 1.500

Nog te betalen overig 93 90

TOTAAL 1.063.922 982.445
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN PERIODE 
1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2019

2019 2018

€ €

BATENZIJDE

Ontvangen giften

Particulieren 239.294 234.680

Gilde 26.000 24.000

TOTAAL BATEN 265.294 258.680

LASTENZIJDE

Verstrekte giften 225.000 220.000

Algemene kosten 11.032 20.419

Bankkosten 825 920

Rente Rabobank -109 -113

Accountantskosten 1.694 1.694

Vrienden: Festivalpresentatie 14.503 10.763

Totaal overige kosten 27.945 33.683

TOTAAL LASTEN 252.945 253.683

EXPLOITATIERESULTAAT 12.349 4.997

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

- Toevoegen aan overige reserves 12.349 4.997
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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).

GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Op basis van RJ 640.202 is er geen kasstroomoverzicht opgenomen.
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