Toelichting jaarcijfers 2020
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 of
achterstallig lesgeld.
Terug te vorderen BTW is op basis van aangifte over het afgelopen jaar.
Evenals vorig jaar is niet verder afgeschreven op de Muziekinstrumenten, omdat de
levensduur veel langer is dan voorheen werd 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: Dit verslagjaar zijn geen instrumenten gestemd.
Er zijn daarom geen kosten ten laste gebracht van de reservering.
Reservering voor nieuwe instrumenten: Gezien het voldoende aantal instrumenten is aan
de reserve niets toegevoegd.

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

Optredens: Er zijn geen optredens geweest.
Workshops: Er zijn geen workshops geweest.
Contributie: De inkomsten uit lesgeld/contributie.
Verhuur instrumenten: Betreft incidenteel verhuur aan orkesten of muzikanten.
Transport- en reiskosten betreft huur vrachtwagen voor vervoer van de instrumenten en de
reiskosten van de bandleden.
Gage: Dit betreft gage aan bandleden en gastmuzikanten. De kosten dit verslagjaar
betreffen uitsluitend de vaste kosten van de loonadministratie, die is uitbesteed.
Onderhoud instrumenten anders dan het periodiek tunen.
Huur oefenruimte: De kosten van onze oefenlocatie aan de Hoogoorddreef.
Communicatie en promotie: Betreft kosten website.
Vergoeding docenten: De financiële situatie van de stichting liet het niet toe de docenten
volledig te vergoeden. Het bedrag hier genoemd betreft een vrijwilligersvergoeding.
Toevoeging reserve periodiek tunen: Zoals gebruikelijk is 1000 euro toegevoegd aan de
reservering voor periodiek tunen.
Toevoeging reserve nieuwe instrumenten: Er zijn voldoende instrumenten beschikbaar.
Daarom is aan deze reserve niets toegevoegd.

Begroting 2021:
•

•
•
•
•
•
•
•

Optredens: De verwachting is dat, na het grotendeels afbouwen van de Corona
maatregelen, we in de tweede helft van het jaar weer kunnen optreden. Echter de
samenstelling van de band is gewijzigd waardoor opnieuw repertoire moet worden
opgebouwd. Er zijn daarom voor dat half jaar minder optredens gepland.
Gage: Betreft directe kosten en dus afhankelijk van inkomsten uit optredens.
Huur oefenruimte: De kosten van de huidige locatie voor het hele jaar.
Communicatie en promotie: Wervingskosten om nieuwe doelgroepen te bereiken en kosten
website.
Vergoeding docenten: Het betreft ook voor 2021 een vrijwilligersvergoeding.
Toevoeging reserve periodiek tunen: De gebruikelijke toevoeging wordt gedaan.
Toevoeging reserve nieuwe instrumenten: Er zijn voldoende instrumenten.
Saldo: Het verlies, zoals begroot, zal ten laste komen van vermogen eigenaar, hetgeen
door het bestuur, gezien het tijdelijke karakter van de Corona crisis, als acceptabel wordt
geacht.
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