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Stichting Vrienden van het Domstad Jeugdorkest, Utrecht

Verslag van het bestuur

Algemeen

Activiteiten gedurende het boekjaar

De Stichting heeft een aantal instrumenten in haar bezit die in bruikleen gegeven (kunnen) worden aan de leden van 

de orkesten van de Stichting Domstad Jeugdorkest.

Resultaten

Toekomstverwachting

Utrecht, april 2020

E. van Lith (voorzitter) N. van der Hulst (secretaris) J. Bouma (penningmeester)

Gedurende het boekjaar is voor EUR 370 aan donaties van externen ontvangen.

In 2019 is een dotatie voor onderhoud van de instrumenten ontvangen van de Stichting Domstad Jeugdorkest 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van financiele en andere hulp en bijstand.

Jeugdorkest, bij de uitvoering van de taken, welke tot de doelstelling van de Stichting Domstad Jeugdorkest te rekenen zijn,

Aan onderhoud voor de instrumenten en aanschaf klein materiaal is in totaal EUR 1.647 uitgegeven.

ten bedrage van EUR 1.058.

ten gevolge waarvan bestaande subsidies zouden kunnen worden verleend of ingetrokken zal niet worden verleend.

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de

ruimste zin van het woord.

De Stichting is opgericht op 18 december 2001, is een rechtspersoon opgericht naar Nederlands recht en heeft haar zetel in 

Utrecht. 

De Stichting heeft ten doel zoals weergegeven in de statuten: het verlenen van financiele en andere hulp aan de te Utrecht 

Het bestuur presenteert hierbij het jaarverslag van Stichting Vrienden van Domstad Jeugdorkest (hierna: "de Stichting") over het 

jaar 2019.

doch waarvan de kosten niet ten laste van de exploitatierekening gebracht kunnen of mogen worden. Financiele hulp

De staat van baten en laten heeft in 2019 een negatief saldo van EUR 1.716. Het stichtingskapitaal bedraagt per 31 december 2019 

EUR 56.594 (2018: EUR 58.310).

De activiteiten van de Stichting zullen worden voortgezet in het komende boekjaar.

Tijdens de verslagperiode zijn er twee contrabassen gehuurd. Deze instrumenten zijn beschikbaar gesteld aan de leden van het 

Domstad Jeugdorkest.
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Stichting Vrienden van het Domstad Jeugdorkest, Utrecht

Balans per 31 december 2019

(Uitgedrukt in euro's, opgesteld na verwerking van resultaat)

toelichting 31.12.2019 31.12.2018

Inventaris

Instrumenten 1 35.042                    35.042                   

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen en overlopende activa 2 0 365                         

Liquide middelen 3 21.578                    23.291                   

Som van vlottende activa 21.578                    23.656                   

Totaal activa 56.620 58.698

Kapitaalrekening

Geaccumuleerd overschot / (tekort) 4 56.594 58.310

Som kapitaalrekening 56.594 58.310

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden en overlopende passiva 5 26 388                         

Som der kortlopende schulden 26 388                         

Totaal passiva 56.620 58.698

De toelichting vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening.
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Stichting Vrienden van het Domstad Jeugdorkest, Utrecht

Staat van baten en lasten over 2019

(Uitgedrukt in euro's)

 2019 2018

(Uitgedrukt in euro's)

Baten

Som totaal baten 6 1.428                       862                         

1.428                       862                         

Lasten  

Som totaal lasten 7 3.146                       2.050                     

3.146                       2.050                     

 

Saldo van baten en lasten (1.718)                     (1.188)                    

 

Belastingen  0 0

 

Saldo van baten en lasten na belastingen (1.718)                     (1.188)                    

 

De toelichting vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening.
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Stichting Vrienden van het Domstad Jeugdorkest, Utrecht

Toelichting op de jaarrekening over 2019

Algemeen

Doelstelling

ruimste zin van het woord.

Presentatie

a. Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven.

Basis voor de waardering van de instrumenten is de meest recente taxatiewaarde.

b. Resultaatverantwoording

Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

c. Vennootschapsbelasting

De Stichting is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

d. Omzetbelasting

De Stichting is niet onderworpen aan de omzetbelasting.

De Stichting heeft ten doel: het verlenen van financiele en andere hulp aan de te Utrecht gevestigde Stichting Domstad

Jeugdorkest, bij de uitvoering van de taken, welke tot de doelstelling van de Stichting Domstad Jeugdorkest te rekenen zijn,

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de waarderingsgrondslagen zoals deze gelden in Nederland. De belangrijkste worden 

worden hieronder weergegeven:

De Stichting is opgericht op 18 december 2001, is een rechtspersoon opgericht naar Nederlands recht en heeft haar zetel in 

Utrecht. 

doch waarvan de kosten niet ten laste van de exploitatierekening gebracht kunnen of mogen worden. Financiele hulp

ten gevolge waarvan bestaande subsidies zouden kunnen worden verleend of ingetrokken zal niet worden verleend.
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Stichting Vrienden van het Domstad Jeugdorkest, Utrecht

31.12.2019 31.12.2018

EUR EUR

Balans

1 Inventaris

Instrumenten (zie overzicht in bijlage) 35.042 35.042

35.042 35.042

2 Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 0 365

0 365

3 Liquide middelen

Banktegoeden Triodos bank 21.578 23.291

21.578 23.291

4 Geaccumuleerd overschot / (tekort)

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Saldo per aanvang verslagperiode 58.310 59.498

Saldo van baten en lasten na belastingen (1.716) (1.188)

Saldo per einde verslagperiode 56.594 58.310

5 Schulden en overlopende passiva

Nog te betalen huur instrumenten 0 362

Te betalen bankkosten 26 26                           

26 388                         
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Stichting Vrienden van het Domstad Jeugdorkest, Utrecht

2019 2018

EUR EUR

Staat van baten en lasten

6 Baten

Dotatie van Stichting Domstad Jeugdorkest 1.058 487

Donaties derden 370 375

1.428 862

 

7 Lasten

Verzekeringen 759 706

Huur instrumenten 628 991

Onderhoud instrumenten en aanschaf klein materiaal 1.647 248

Bankkosten 112 105

 3.146 2.050

Personeel

De Stichting heeft gedurende de verslagperiode geen personeel in dienst gehad.

Bestuur

De Stichting heeft drie bestuurders, die geen vergoeding ontvangen.

Utrecht, april 2020

E. van Lith (voorzitter) N. van der Hulst (secretaris) H. Bouma (penningmeester)
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Stichting Vrienden van het Domstad Jeugdorkest, Utrecht

Bijlage: instrumentenoverzicht

Omschrijving aantal waarde

A klarinet 2 3.500

Althobo 1 2.785

Altviolen 5 8.021

Basklarinet 1 8.295

Contrabas 2 5.560

Drumset 1 840

Paukenset 3 4.781

Piccolo  1 1.260

Totale waarde 16                             35.042
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