Stichting Vrienden Groot Omroepkoor

Financieel verslag
2013

Auteur Lisinka de Vries
Datum 16-9-2014
Versie Concept V2

1

Inhoudsopgave
Jaarverslag van de het bestuur
Jaarverslag van het bestuur
Jaarrekening
Balans per 31 december 2013
Staat van baten en lasten over 2013
Kasstroomoverzicht over 2013
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Overige gegevens

2

Jaarverslag van de het bestuur
Groot Omroepkoor seizoen 2014 – 2015
Al sedert zijn oprichting, kort na de Tweede Wereldoorlog, is het Groot Omroepkoor het enige koor
dat het grote koor-symfonische repertoire op professionele wijze uitvoert. Het koor is nauw
verbonden met de Publieke Omroep; het merendeel van de concerten vindt dan ook plaats in de
omroepseries: de NTR ZaterdagMatinee, De Vrijdag van Vredenburg en Het Zondagochtend Concert.
Het repertoire in deze series beweegt zich tussen hedendaags werk – vaak opdrachtwerken aan
Nederlandse componisten zoals Wagemans, Visman en Vleggaar en premières van werk van
hedendaagse buitenlandse componisten, onder wie MacMillan, Henze en Adams – en al ‘klassieke’
twintigste-eeuwse componisten als Boulez, Stockhausen, Kagel, Ligeti en Messiaen. Op het
programma staan daarnaast vele hedendaagse en negentiende-eeuwse opera’s en het romantische
repertoire. Uiteraard wordt daarbij samengewerkt met de beste orkesten: in de omroepseries
doorgaans met het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van chef-dirigent Markus Stenz en
gastdirigenten als Jaap van Zweden, Edo de Waart, James Gaffigan en Vladimir Jurowski.
Ook met het Koninklijk Concertgebouworkest bestaat een lange en zeer gewaarde samenwerking.
De vele concerten met Bernard Haitink, Riccardo Chailly en Nikolaus Harnoncourt maken deel uit van
het collectieve muzikale geheugen van het koor. Met Mariss Jansons bestaat een warme band. Naar
aanleiding van een uitvoering van Mahlers Tweede symfonie schreef de ‘Amsterdamse’ chef-dirigent
enthousiast over “the exceptionally high level of this choir.”
Van het Groot Omroepkoor wordt een zeer grote muzikale en vocale flexibiliteit verwacht. Bij het
realiseren daarvan speelt chef-dirigent Gijs Leenaars een belangrijke rol. Hij is verantwoordelijk voor
de vocale en artistieke ontwikkeling van het koor en is erop gericht dat uiteenlopend repertoire
artistiek en vocaal stijlgetrouw, en naar de wens van de orkestdirigent, kan worden uitgevoerd.
Gijs Leenaars zelf zal het koor dit seizoen dirigeren in een a cappella-concert met werken van Verdi,
Torstensson en Pizetti (NTR Zaterdag- Matinee, 21 maart 2015). Sigvards Klava dirigeert een concert
met muziek van onder anderen Part en Rachmaninov (31 oktober 2014, De Vrijdag van Vredenburg).
Ook op diverse cd-registraties is het Groot Omroepkoor te horen in een veelzijdig repertoire: er zijn
opnamen van werk van onder anderen Keuris, Diepenbrock, Mahler, Wagner, Elgar, Rihm en
Poulenc. De cd-opname van James MacMillans Sun-Dogs voor koor a cappella onder leiding van
Celso Antunes werd in vakbladen uit de gehele wereld zeer lovend beschreven.
Maestro's
In grote werken voor koor en orkest heeft het Groot Omroepkoor historische concerten gegeven
met dirigenten als Jean Fournet, Eugen Jochum en Carlo Maria Giulini. Een van die historische
gebeurtenissen was de Nederlandse première in 1964 van Benjamin Brittens War Requiem onder
leiding van de componist zelf en Bernard Haitink. Vergelijkbare monumentale werken van
bijvoorbeeld Prokofjev, Stravinsky, Sjostakovitsj, Poulenc en Elgar komen tot klinken met de grote
maestro’s van nu, onder wie Jaap van Zweden, Markus Stenz, Paul Gaffigan, Sir Simon Rattle en
Mariss Jansons.
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Masterclass
Het Groot Omroepkoor rekent het tot zijn taak een rol te vervullen bij het opleiden van een nieuwe
generatie koordirigenten. Daartoe is mede op initiatief van het koor de Eric Ericson Masterclass voor
jonge koordirigenten in het leven geroepen. Sinds 2001 vindt deze Masterclass iedere twee jaar
plaats. Docenten waren onder meer naamgever Eric Ericson zelf, Simon Halsey, Uwe Gronostay,
Hartmut Haenchen, André Thomas, Martin Wright, Jos van Veldhoven en Michaël Gläser. In de
zevende Masterclass in juni/juli 2013 heeft een Groot Omroepkoor meegewerkt aan een concert in
Muziekgebouw 't IJ met werken van Kurtag.
Het Groot Omroepkoor biedt jonge professionele zangers de mogelijkheid ervaring op te doen als
stagiair in verschillende producties. Voor zangers van amateurkoren uit het hele land is in 2014 in
samenwerking met de redactie van Zing Magazine, voor de derde keer een open dag gehouden.
Deze 'Sing along' was wederom een groot succes.
Bestuur
Mr. C.A. Herstel, voorzitter
Mw. W.E. de Vries – Schuring, penningmeester
Jhr. Drs. J.E.P.M. Alting von Geusau
Mw. A.N. van Egmond
De bestuursleden worden voor hun werkzaamheden niet beloond. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten en
een niet bovenmatig vacatiegeld.
Contactgegevens
Stichting Vrienden Groot Omroepkoor
www.vriendengrootomroepkoor.nl
Secretariaat
Telefoon
e-mail
Bankrekening
Kamer van Koophandel

Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum
035-671 41 20
vriendengok@omroepmuziek.nl
NL 03 ABNA 048.02.04.535
57799113
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming)

Activa

31.12.2013

19.04.2013

(in euro’s)

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris
Overige vaste bedrijfsmiddelen

-

-

-

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

-

Liquide middelen

Passiva

-

-

4.290

-

4.290

-

31.12.2013

19.04.2013

(in euro’s)

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds
Resultaat boekjaar

4.290
-

4.290

-

Voorzieningen

-

-

Langlopende schulden

-

-

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

-

-

-

4.290

-
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Staat van baten en lasten 2013
2013
Werkelijk
(in euro’s)

Subsidiebaten
Sponsorbijdragen
Overige baten

4.355

Baten

4.355

Personeelskosten
Afschrijvingen
Verstrekte subsidies
Financiele lasten en baten
Overige lasten

65
-

Lasten

65

Saldo baten en lasten

4.290

Verdeling saldo
Mutatie bestemmingsfonds
Mutatie bestemmingsreserve
Mutatie algemene reserve

4.290

Saldo

4.290
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Kasstroomoverzicht 2013
2013
(in euro’s)

Resultaat voor rente en belasting
Aanpassingen voor:
● Afschrijving
Mutaties in werkkapitaal:
● Toename vorderingen
● Afname te vorderen subsidies
● Afname crediteuren

4.290

-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Ontvangen dividend
Betaalde interest
Betaalde winstbelasting
Ontvangen vanwege bijzondere baten

4.290
-

Kasstroom uit operationele activiteiten

4.290

Verwerving groepsmaatschappijen
Investeringen in materiele vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossingen langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

Netto kasstroom
Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen
Afname/toename geldmiddelen

-

4.290
4.290

Verloop van de geldmiddelen:
Stand 1 januari 2013
Afname/toename geldmiddelen

4.290

Stand 31 december

4.290
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1. Algemene toelichting
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van het Groot Omroepkoor en het bevorderen van de
koorzang in Nederland.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. Gelden bijeen te brengen, onder meer door het werven van donateurs (vrienden);
b. Het verstrekken van financiële en andere steun aan het Groot Omroepkoor en/of leden van
dit koor.
Beleidsplan
Op 13 augustus 2013 is het beleidsplan 2014-2016 van de Stichting Vrienden Groot Omroepkoor
vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de doelstellingen, het profiel van de vrienden, de
wervingscampagne, de activiteiten en de bijdrage aan de positionering van het Groot Omroepkoor
gepresenteerd.
Stelselwijzigingen
In 2013 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. De Stichting bezit geen vreemde valuta.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De Stichting heeft geen transacties waar geen
instroom of uitstroom van kasmiddelen, waaronder financiële leasing aanwezig zijn.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van de Stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
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2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor
kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische
kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden
gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is
vermeld.
Oprichting
De Stichting is opgericht op 19 april 2013.
Vreemde valuta
De Stichting bezit geen vreemde valuta.
Immateriële vast activa
De Stichting bezit geen immateriële vaste activa.
Materiële vast activa
De Stichting bevat geen materiele vaste activa.
Vastgoedbeleggingen
De Stichting bezit geen vastgoedbeleggingen.
Financiële vaste activa
De Stichting heeft geen financiële vaste activa.
Bijzondere waardevermindering vast activa
De Stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare
waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de
bedrijfswaarde is voor de verdiscontering van de kasstromen een rentevoet gehanteerd van X%
(2010: x%). Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat
van baten en lasten.
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa
niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.
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Voorraden
De Stichting bezit geen voorraden.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Effecten
De Stichting bezit geen effecten.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en
welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel
kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door
derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt
het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van
deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld.
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is
aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de
beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze
beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve zijn verwerkt, worden de gerealiseerde
herwaarderingen bruto ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden
gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en
lasten verantwoord.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden
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gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren.
De Stichting heeft (nog) geen voorzieningen.
De Stichting heeft geen personeel in dienst, waardoor er geen pensioenverplichtingen zijn.
Langlopende schulden
De Stichting heeft geen langlopende schulden.
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3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit
houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een
andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting
op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien
deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden
gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en).
Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt
in de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel
daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van
baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de
baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt
vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten
van het eigen vermogen.
Ontvangen subsidies
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste
waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Investeringssubsidies worden als vooruit ontvangen onder de passiva opgenomen of worden in
mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag.
Baten als tegenprestatie voor levering van zaken of diensten
Indien sprake is van ruiltransacties/bartertransacties dient de reële waarde van de transactie te
worden verantwoord onder de baten alsmede onder de kosten.
Indien baten worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten en deze baten niet zijn
opgenomen in de staat van baten en lasten, wordt hiervan melding gemaakt in de toelichting. Indien
dit van belang is voor het inzicht wordt een indicatie gegeven van de reële waarde van deze baten.
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Sponsorbijdragen
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
Giften en soortgelijke baten
In 2013 heeft de Stichting van 123 vrienden een bijdrage ontvangen met een totaal van € 4.355.
Naast de giften worden baten uit nalatenschappen separaat verantwoord. Baten uit
nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
De oprichtingskosten zijn voor rekening van de Stichting Omroep Muziek genomen.
Personeelskosten en pensioenen
De Stichting heeft geen medewerkers in dienst en daarmee geen personeelskosten of pensioenen.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen en overige immateriële en materiële vaste activa worden
gebaseerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische
levensduur.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van
de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.
Verstrekte subsidies
Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenning
schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld en er een in rechte afdwingbare verplichting is
ontstaan, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd. Een in rechte afdwingbare
verplichting kan ook op een andere wijze ontstaan.

13

4. Toelichting op de balans
Immateriële vaste activa
De Stichting heeft geen immateriële vaste activa.
Materiele vaste activa
De Stichting heeft geen materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
De Stichting heeft geen vastgoedbeleggingen.
Financiële vaste activa
De Stichting heeft geen financiële vaste activa.
Vorderingen
Alle vorderingen, hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de
vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar
nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
Effecten
De Stichting heeft geen effecten.
Liquide middelen
De Stichting heeft een rekening-courant bij de ABN Amro Bank. Saldo op 31 december 2013 was
€ 4.290,24. De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de Stichting.
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen van de Stichting bestaat uit het stichtingskapitaal en de algemene reserve. Het
stichtingskapitaal is nihil. De algemene reserve bedraagt € 4.290 na resultaat bepaling 2013.
Voorzieningen
De Stichting heeft geen voorzieningen.
Langlopende schulden
De Stichting heeft geen langlopende schulden.
Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden worden verplichtingen opgenomen die binnen 1 jaar vervallen. De
verplichtingen die pas na 1 jaar vervallen dienen als langlopend te worden gepresenteerd.
Verstrekte zekerheden
De Stichting heeft geen verstrekte zekerheden.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De Stichting heeft geen niet in de balans opgenomen verplichtingen.
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten
Subsidiebaten
De Stichting heeft in 2013 geen subsidiebaten ontvangen.
Sponsorbaten
De Stichting heeft in 2013 geen sponsorbijdragen ontvangen.
Baten met bijzondere bestemming
De Stichting heeft in 2013 geen baten met bijzondere bestemming ontvangen.
Financiële baten en lasten
2013
(in euro’s)

Betaalde interest
Ontvangen interest
Bankkosten
Overige

65
-

Totaal

65

Personeelskosten
De Stichting heeft geen personeelskosten
Overige lasten
2013
(in euro’s)

Overige personeelskosten
Huisvestigingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

-

Totaal

-

Analyse van verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers
Voor 2013 is geen begroting gemaakt.
Werknemers
De Stichting had in 2013 geen medewerkers in dienst.
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Overige gegevens
Vaststelling jaarrekening 2013
In de vergadering van xx september 2014 werd de jaarrekening 2013 vastgesteld. Door het Bestuur
is bekrachtigd het besluit om het positieve saldo 2013 van 4.290 ten gunste van het eigen vermogen
te brengen, hetgeen als zodanig in de jaarrekening 2013 is opgenomen.
Verwerking saldo
Voor de verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2013.
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