DJO resultatenrekening 2016/2017
OPBRENGSTEN

DJO Balans per einde boekjaar

Boekjaar 2016/2017

Contributies
Concerten
Subsidies
Overige opbrengsten

€ 46.758
€ 12.735
€ 9.000
€ 240

ACTIVA

31-8-2017 31-8-2016

Liquide middelen
Kas & bank

€ 16.076

€ 9.989

€ 586

€ 3.950

€ 16.632
€ 33.294

€ 20.823
€ 34.762

Eigen vermogen

€ 4.696

€ 4.497

Voorzieningen
Lustrum
Buitenland
Repetitoren

€ 3.454
€ 5.529
€ 500

€ 2.018
€ 3.626
€ 137

€ 13.395
€ 5.721

€ 17.703
€ 6.556

€0

€ 225

€ 33.294

€ 34.762

Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten

Totale opbrengsten
UITGAVEN
Concerten
Repetities
Groepsrepetities
Studieweekends
Audities
Huisvesting
Bestuurs- en administratiekosten
Wervingskosten
Reserveringen

Totale uitgaven

€ 68.733

Totaal Activa
PASSIVA

€ -7.487
€ -21.487
€ -985
€ -4.798
€ -1.717
€ -24.474
€ -1.879
€ -2.006
€ -3.702

Korte schulden
Crediteuren
Lesgeldsubsidie af te rekenen

€ -68.535
Vooruitontvangen

€ 198

Resultaat

Toelichting bij de resultatenrekening 2016/2017
Het jaar 2016/17 is afgesloten met een bescheiden plusje.
Naast de jaarlijkse winter- en zomerconcerten, zijn nog
negen andere concerten gegeven door de orkesten van het
DJO. De stimulerende repetities alsmede de intensieve
studieweekends hebben geleid tot deze succesvolle
optredens. Ook in financieel opzicht waren ze succesvol,
vooral dankzij de goed lopende kaartverkoop die sinds dit
jaar ook online geschiedt.

In het afgelopen boekjaar zijn de twee voorzieningen, voor
het lustrum en voor de buitenlandse reis, verder
opgebouwd. De bestuurskosten zijn dit jaar hoger dan
normaliter vooral door de kosten in verband met de
zoektocht naar een nieuwe dirigent voor het Jeugdorkest.

Totaal Passiva

Toelichting bij de balans 2016/2017
Het bescheiden positieve resultaat van 2016/17 is
toegevoegd aan het eigen vermogen. Daarnaast zijn
vanuit de exploitatie dotaties verricht aan de
voorzieningen ten behoeve van het 5e lustrum (2019),
de buitenlandse reis (mei 2018) en aan een voorziening
ten behoeve van de financiering van groepsrepetities

De vooruitbetaalde kosten betreffen het eerstvolgende
studieweekend. De terug te betalen lesgeldsubsidie
heeft ermee te maken dat niet alle leden die recht
hebben op deze subsidie van de gemeente Utrecht ook
daadwerkelijk er aanspraak op hebben gemaakt.

Het aantal leden is verder gestegen van 162 (september
2016) tot 166 (augustus 2017).
Het boekjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus

De penningmeester, 27 september 2017.

