FINANCIEEL VERSLAG
STICHTING SUPPORT
METROPOLE ORKEST
Hilversum, 11 maart 2019
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Jaarverslag
Jaarverslag van het bestuur t.b.v. de jaarrekening 2017. Op basis van RJ 650.

Inleiding
Stichting Support Metropole Orkest, hierna te noemen: “Stichting Support” werd op 17 november 2010
opgericht en kent Hilversum als statutaire vestigingsplaats. In dit verslag legt het bestuur rekenschap en
verantwoording af over het gevoerde beleid gedurende 2018.
Op 9 februari 2017 heeft een laatste statutenwijziging plaatsgevonden. Hierbij heeft een naamswijziging
plaatsgevonden van Stichting Steun Metropole Orkest naar Stichting Support Metropole Orkest.

Doelstelling, beleid en strategie
De statutaire doelstelling van Stichting Support luidt als volgt: de ondersteuning van de Algemeen Nut
Beogende Instelling Stichting Metropole Orkest in het algemeen en in het bijzonder om een bijdrage te
leveren aan de programmering van het Metropole Orkest en muziekuitvoeringen op hoog niveau van het
Metropole Orkest mogelijk te maken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het vermogen van de Stichting Support zal worden gevormd door:
•	De inkomsten uit het vermogen van de Stichting, alsmede het stichtingskapitaal;
•	Hetgeen de Stichting door sponsoring, subsidies, giften, legaten en erfstelling verkrijgt;
•	Gelden verkregen op andere niet met de wet in strijd zijnde wijze.

Governance en organisatie

M/V

Geboortedatum

Functie

Datum aanstelling

Datum aftreden

Termijn

Laat

M. de

V

08-06-1982

Voorzitter

14-12-2016

10-12-2018

1e

Bijvoet

E.L.M.

V

05-03-1963

Lid

01-01-2018

01-01-2022

Dijkstra

H.P.

M

04-12-1955

Lid

14-12-2016

14-12-2020

1e

(per 10 dec)

01-07-2016

01-07-2020

1e

Achternaam

Voornaam, overige
initialen

Het bestuur van Stichting Support bestond per 31 december 2018 uit:

Eldijk

Lid (tot 10 dec)
Voorzitter

H. van

M

13-03-1973

Gerrritsen

E.J.

M

23-02-1949

Lid

10-12-2014

01-04-2018

1e

Gunneweg

J.T.M.

M

18-08-1946

Lid

01-12-2017

31-12-2018

1e

In 2018 zijn Erik Gerritsen en Jos Gunneweg afgetreden. Wij danken hen zeer voor hun werkzaamheden.
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Het bestuur is belast met het formuleren van beleidsvoornemens en de uitoefening van de
werkzaamheden ten behoeve van Stichting Support. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.
De financiële administratie en het secretariaat van Stichting Support zijn ondergebracht bij de organisatie
van Stichting Metropole Orkest.
Het bestuur komt periodiek bij elkaar volgens een vastgesteld vergaderschema. Onderwerpen die in 2018
zijn besproken zijn onder andere:
•
Benoeming nieuwe bestuursleden
•
Bestuursreglement
•
Stand van zaken betreffende Metropole Orkest
Het bestuur,
Hilversum, 11 maart 2019

H. van Eldijk
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2017
(na voorgestelde resultaatbestemming)
ACTIVA
(in euro’s)

Ref.

2018

2017

0

0

Vaste activa
Materiële vaste activa

0

0

Vlottende activa
Vorderingen

5

0

43.598

Liquide middelen

6

86.898

30.941

TOTAAL ACTIVA

86.898

74.540

86.898

74.540

PASSIVA
(in euro’s)

Ref.

2018

2017

Eigen vermogen
Reserves en fondsen

7

84.372

72.014
84.372

72.014

Kortlopende schulden
Crediteuren
Rekening courant Stichting
Metropole Orkest
Overige schulden

TOTAAL PASSIVA

6

0

0

2.500

2.500

26

26
2.526

2.526

86.898

74.540

Staat van baten en lasten over 2017

(in euro’s)

Ref.

2018

2017

Baten
Ontvangen donaties
Financiële baten

12.500

43.598

-142

-142

SOM DER BATEN

12.358

43.456

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Bijdrage Stichting MO

0

0

0

0

0

0

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie
Beheer en administratie

SOM DER LASTEN

0

0

Belastingen

0

0

RESULTAAT

12.358

43.456

Toevoeging (onttrekking)
aan overige reserves

12.358

43.598

0

0

12.358

43.456

Onttrekking uit
bestemmingsfonds
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

1.1 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

2.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van Tiel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Richtlijn Fondsenwervende
Instellingen’.
2.2 Schattingen en veronderstellingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de directie van de stichting, overeenkomstig algemeen
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor
de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
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3.

Gronslagen voor waardering van activa en passiva

3.1 Algemeen
De waarderingen van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 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.
3.2 Financiële vaste activa
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting Support.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de
vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een
voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder
de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen,
dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing, onder aftrek van bijzondere
waardeverminderingen.
3.3 Vorderingen
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
3.4 Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije
beschikking van de Stichting.
3.5 Reserves en fondsen
Het eigen vermogen van de Stichting bestaat uit reserves.
3.6 Bestemmingsfonds
Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding gegeven.
3.7 Kortlopende schulden
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De kortlopende schulden hebben een
verwachte looptijd van maximaal één jaar.
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4.

Grondslagen voor de resultaat bepaling

4.1 Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben. Het
exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. De baten bestaan uit de
opbrengsten uit hoofde van donaties van fondsen, bijdragen van de overheid, incidentele giften en
interest. De lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.
4.2 Gemiddeld aantal medewerkers
De Stichting Support heeft geen medewerkers in dienst.
4.3 Financiële baten en lasten
De rentebaten en –lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden
betaalde interest.

5.

Vorderingen

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:

(in euro's)
Nog te ontvangen donaties

31-12-2018

31-12-2017

0

43.598

0

43.598

De vordering per eind 2016 betreft een in februari 2017 ontvangen donatie die betrekking had op 2016.
De vordering per eind 2017 betreft donaties welke in januari 2018 betreffende 2017 zijn ontvangen.

6.

Liquide middelen

31-12-2018

31-12-2017

0

0

86.897

30.941

86.897

30.941

31-12-2018

31-12-2017

Stand per 1 januari

72.014

28.558

Resultaatverdeling boekjaar

12.358

43.456

Stand per 31 december

84.372

72.014

(in euro's)
Kas
Triodos Bank

7.

Reserves en fondsen

Het verloop van de overige reserves is als volgt:

(in euro's)
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Overige gegevens
Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming
Er zijn geen statutaire bepalingen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming
Het resultaat, zijnde EUR 12.358 is toegevoegd aan de overige reserves.
Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2017 van Stichting Support Metropole Orkest.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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