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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 daarmee als volgt samengesteld: 

Naam:        Functie:

Dick Hoek       voorzitter
Hans Tromp       bestuurslid
Trilce Navarrete      bestuurslid

RELATIE MET DE HOOFDSTICHTING, DE STICHTING ORGANISATIE OUDE MUZIEK

In samenspraak met de directie en de Raad van Toezicht van de stichting OOM, is er in 2018 
een getrapte doelstelling geformuleerd voor het vermogen van de Stichting Vrienden Oude 
Muziek: (1) als kern een ‘noodfonds’ voor het behoud van de continuïteit van de stichting 
OOM; (2) een deel als geoormerkte bijdrage voor bijzondere projecten en producties, die pas-
sen binnen de geldende doelstellingen van de stichting OOM; (3) een jaarlijkse garantiestel-
ling voor de stichting OOM.

CORONACOMPENSATIEFONDS

Toen in 2020 het zowel het Festival als het Seizoen Oude Muziek moesten worden gean-
nuleerd door de restricties in het kader van de coronapandemie, ontstond er binnen de 
Stichting Oude Muziek een sterke wens om de getroffen musici een hart onder de riem 
te steken en financieel te hulp te schieten. Uit deze gedachte is het coronacompensatie-
fonds ontstaan, gevuld met donaties van klanten die het aankoopbedrag van hun kaart-
jes voor de geannulerde concerten wilden schenken. Ook in 2021 is van dit coronacom-
pensatiefonds gebruik gemaakt om musici te steunen: in totaal is € 4.270 opgehaald en 
€ 14.786 uitgekeerd aan getroffen musici.

Utrecht, 22 juli 2022, 

HET BESTUUR

Dick Hoek (voorzitter)
Hans Tromp (bestuurslid)
Trilce Navarrete (bestuurslid)



BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(voorbestemming exploitatieresultaat)

2021 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen

R/C Stichting Organisatie Oude Muziek 163.836 136.015

Liquide middelen 1.255.465 1.008.605

Nog te ontvangen rente 0 40

TOTAAL 1.419.301 1.144.660

PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 985.013 974.497

Coronacompensatiefonds 158.073 0

Exploitatieresultaat boekjaar 271.629 168.589

Kortlopende schulden

Nog te betalen accountantskosten 1.500 1.500

Nog te betalen overig 3.086 74

TOTAAL 1.419.301 1.144.660
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN PERIODE 
1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2021

2021 2020

€ €

BATENZIJDE

Ontvangen giften

Particulieren 2.57.754 271.792

Gilde 30.000 27.000

Legaten 22.500 0

TOTAAL BATEN 310.254 298.792

LASTENZIJDE

Verstrekte giften 14.786 100.000

Algemene kosten (mailings, 
verzendkosten, vriendenpassen)

9.234 27.375

Bankkosten 1.029 932

Rente Rabobank 4.146 -40

Accountantskosten 1.936 1.936

Vrienden: Festivalpresentatie 7.494 0

Totaal overige kosten 23.839 30.203

TOTAAL LASTEN 38.625 130.203

EXPLOITATIERESULTAAT 271.629 168.589

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

- Toevoegen aan vrij besteedbaar
vermogen
- Toevoegen aan
coronacompensatiefonds

271.629

0

0

168.589
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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 
vorderingen.

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.


