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1. ALGEMEEN
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Stichting Music4Hope
Barneveld
1.1 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 27 oktober 2014 werd de stichting Stichting Music4Hope per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61757454.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Music4Hope wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
- het (financieel) ondersteunen van initiatieven, projecten en activiteiten die een maatschappelijk, sociaal,
charitatief, cultureel of wetenschappelijk belang beogen in het algemeen;
- het (financieel) ondersteunen van projecten en actviteiten gericht op het bevorderen van de genezing,
gezondheid en het welzijn van mensen die lijden of hebben gelden aan een vorm van kanker in het
bijzonder,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Bestuur
Het bestuur wordt gevoerd door:
- De heer P. Overduin (voorzitter)
- Mevrouw M.H. Kok - van Maanen (secretaris)
- Mevrouw A. Pul - Evers (penningmeester)
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2. JAARREKENING
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Stichting Music4Hope
Barneveld
2.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)
31 december 2016
€
€

ACTIVA

31 december 2015
€
€

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren

Liquide middelen

[6]
2.090

[8]

Totaal activazijde

2.090

-

8.632

4.825

10.722

4.825

Barneveld, ……………………
Stichting Music4Hope

De heer P. Overduin (voorzitter)

Mevrouw M.H. Kok - van Maanen (secretaris)

Mevrouw A. Pul - Evers (penningmeester)
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Stichting Music4Hope
Barneveld
2.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)
31 december 2016
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal

31 december 2015
€
€

[9]
9.094

4.622
9.094

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overlopende passiva

4.622

[13]
1.364
264

Totaal passivazijde

203
1.628

203

10.722

4.825

Barneveld, ……………………
Stichting Music4Hope

De heer P. Overduin (voorzitter)

Mevrouw M.H. Kok - van Maanen (secretaris)

Mevrouw A. Pul - Evers (penningmeester)
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Stichting Music4Hope
Barneveld
2.2 Staat van baten en lasten over 2016
2016
€
Inkomsten
Kosten verkoop / evenementen
Inhuur derden

€

40.205

39.200
20.519
10.228

34.851
5.354
100
100
367

Resultaat voor financiële baten/lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

€

24.054
10.797

Bruto bedrijfsresultaat
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Som der kosten

2015
€

10
5.235
85
567

5.330

4.787

3.123

-315

Resultaat

30.747
8.453

-373
-315

-373

4.472

2.750

Barneveld, ……………………
Stichting Music4Hope

De heer P. Overduin (voorzitter)

Mevrouw M.H. Kok - van Maanen (secretaris)

Mevrouw A. Pul - Evers (penningmeester)
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Stichting Music4Hope
Barneveld
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Onderneming
Stichting Music4Hope, statutair gevestigd te Barneveld is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 61757454.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 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.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.
Inkomsten
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
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Stichting Music4Hope
Barneveld
2.3 Toelichting op de jaarrekening
Inkoopwaarde van de omzet
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe
te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van
de voorraden.
Kosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en
-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Stichting Music4Hope
Barneveld
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen [6]
31-12-2016
€
Handelsdebiteuren
Debiteuren

2.090

31-12-2015
€
-

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

31-12-2016
€
Liquide middelen [8]
Rabobank NL56RABO0300061951
Rabobank NL96RABO0300059582
Kas

5.119
2.840
673
8.632
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31-12-2015
€
3.872
798
155
4.825

Stichting Music4Hope
Barneveld
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN [9]
31-12-2016
€
Vermogen
Reserves

31-12-2015
€

9.094

4.622

1.364

203

264

-

Het resultaat van het boekjaar is bij de reserves per ultimo vorig boekjaar gevoegd.

KORTLOPENDE SCHULDEN [13]
Handelscrediteuren
Crediteuren

Overlopende passiva
Lief en leed
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Stichting Music4Hope
Barneveld
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2016
€
Inkomsten [14]
Contributieinkomsten
Advertentieinkomsten
Sponsoringinkomsten
Opbrengsten CD verkoop
Opbrengsten wijn verkoop
Opbrengst kaartverkoop
Opbrengst collecte
Inkomsten verkoop stroopwafels
Opbrengsten acties
Opbrengst (bus)vervoer

2015
€

15.044
4.510
60
767
6.273
4.536
409
5.337
3.269
40.205

15.780
140
6.250
2.102
1.633
7.510
5.565
220
39.200

De inkomsten over 2016 zijn ten opzichte van het vorige boekjaar met 2,6% gestegen.

Kosten verkoop / evenementen [15]
Inkoop CD's
Inkoop wijn
Gift goede doelen
Kerkhuur
Inkoop broodjes etc.
Inkoop programmaboekjes
Inkoop stroopwafels
Kosten (bus)vervoer
Inkoop muziek

Inhuur derden
Inhuur musici
Inhuur dirigent
Inhuur zangcoach

Exploitatiekosten [29]
Kleine aanschaffingen

Verkoopkosten [30]
Sponsoring
Relatiegeschenken

Kantoorkosten [32]
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Portikosten
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1.027
14.175
3.160
278
1.390
3.513
511
24.054

1.879
1.564
8.106
3.582
3.006
1.444
938
20.519

4.325
5.200
1.272
10.797

3.518
5.200
1.510
10.228

100

10

100
100

5.235
5.235

98
84
185
367

85
85

Stichting Music4Hope
Barneveld
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2016
€

2015
€

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten [42]
Bankkosten en provisie

315

373

Bezoldiging bestuurders
De bestuurders van de stichting hebben gedurende het boekjaar geen bezoldiging ontvangen voor haar
bestuurstaken. De voorzitter en tevens dirigent heeft gedurende het boekjaar een onkostenvergeoding
ontvangen voor zijn werkzaamheden als dirigent van het koor ad € 5.200 (2015: € 5.200).

Barneveld, ……………………
Stichting Music4Hope

De heer P. Overduin (voorzitter)

Mevrouw M.H. Kok - van Maanen (secretaris)

Mevrouw A. Pul - Evers (penningmeester)
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