Toelichting jaarcijfers 2016
Balans:
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderhanden werk betreft optredens, waarvoor op 1 januari een overeenkomst was en die
nog moeten plaatsvinden.
Debiteuren betreft de op 1 januari nog niet aan de stichting betaalde facturen.
Terug te vorderen BTW is op basis van aangifte over 2016.
Evenals vorig jaar is niet verder afgeschreven op de Muziekinstrumenten, omdat de
levensduur veel langer dan voorheen wordt ingeschat.
Crediteuren betreft de op 1 januari nog te betalen facturen door de stichting, die in de
laatste paar dagen van het jaar zijn ontvangen.
Reservering voor kortlopende verplichtingen betreft bijvoorbeeld de kosten van optredens,
die over het algemeen vooruit moeten worden betaald.
Reservering voor stemmen instrumenten: In dit jaar is weer 1000 euro toegevoegd aan de
reservering, zoals begroot.
Reservering voor nieuwe instrumenten: Gezien de toename van het aantal leerlingen en
het beoogde muzikale niveau van de steelband, moet geld opzij worden gezet voor de
aanschaf van nieuwe instrumenten.

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

Optredens: Er zijn 20 optredens geweest, waarvan 10 betaald.
Contributie: Besluitvorming en uitvoering hebben onvoldoende aandacht gekregen,
waardoor realisatie achter bleef bij de begroting.
Transport- en reiskosten betreft huur vrachtwagen voor vervoer van de instrumenten en de
reiskosten van de bandleden.
Verblijfkosten betreft hoofdzakelijk kosten van verblijf in London t.b.v deelname steelband
wedstrijd.
Huur: De kosten van het onderkomen in een klaslokaal van de Bijlmerdrie zijn om niet.
Communicatie en promotie: Grootste post was hierbij het maken van de promotie video en
audio opnames, waardoor realisatie meer was dan begroot.
Muziekdocente: Voor het eerst in de geschiedenis van de stichting was het mogelijk de
muziekdocente een vergoeding te geven voor een deel van het werk dat zij voor de
stichting verricht.
Verzekering: Het was niet mogelijk een taxatie rapport te laten opstellen door een
onafhankelijke en terzake deskundige in Nederland.

Begroting 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contributie: In de loop van 2017 zullen de contributiebijdragen voor de diverse categorieën
worden vastgesteld en geïnd.
Verhuur: Bedrag op basis van twee groepen leerlingen in het eerste en tweede trimester.
Subsidies: Er is in de begroting geen rekening gehouden met subsidies of sponsorgelden.
Het bestuur blijft zoeken naar mogelijkheden om subsidie te ontvangen voor haar
activiteiten.
Onderhoud instrumenten: Dit is exclusief stemmen van de instrumenten, waarvoor jaarlijks
een Toevoeging aan de reserve periodiek tunen wordt gedaan.
Verblijfkosten: Hoofdzakelijk voor verblijf in London ter voorbereiding en deelname aan het
Panorama (steelband wedstrijd).
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 hoog,
ongeveer een half FTE. Evenals in 2016 zal een deel ervan door de stichting worden
vergoed.
Nieuwe instrumenten: Een reserve voor nieuwe instrumenten zal worden opgebouwd.

