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Balans per 31 december 2018

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

0

25

Liquide middelen

5.541

10.217

Totaal

5.541

10.242

2

€

PASSIVA
Reserves
Reserves

31-12-2018
€

€

2.814

31-12-2017
€

7.417

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

2.727

Totaal

2.7277
5.541

3

2.825

2.825
10.242
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Staat van baten en lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2018
2018
Bijdragen vrienden
Bijdragen overige

2.025
29.500

Som der baten

2017
2.550
0

31.525

Kosten

36.128

2.550
2.756

Som der lasten

36.128

2.756

Exploitatieresultaat

-4.603

-206

Het exploitatiesaldo over 2018 van € - 4.603 (2017: € -206) is, vooruitlopende op de vaststelling van de
jaarrekening tijdens de vergadering van het bestuur in mindering gebracht op de reserves.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving kleine rechtspersonen C1 ‘Organisaties zonder winststreven’.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te
maken.
Oprichting van de Stichting
De stichting is op 30 april 2015 opgericht.
Doelstelling van de Stichting
De stichting “Vrienden van de beiaard” stelt zich daarbij onder andere ten doel om:
a. fondsen te werven die besteed kunnen worden voor bijzondere investeringen die buiten de reguliere
vervangingsinvesteringen en het groot onderhoud vallen.
b. jong en oud meer bekend te maken met de beiaardcultuur.
c. het realiseren van educatieve en muzikale projecten mogelijk te maken en de belangstelling daarvoor
te stimuleren.
d. sponsors / vrienden te werven en contacten met hen te onderhouden
e. uitbreiding van promotionele activiteiten mogelijk te maken
f. de historische functie (door Unesco erkend Immaterieel Cultureel Erfgoed) van de beiaardmuziek
levend te houden en deze – in geactualiseerde vorm - door te geven aan volgende generaties.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, 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.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de
nominale waarde.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van
de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Reserves
Het bestuur van de Stichting kan een gedeelte van het vermogen bestemd voor specifieke doelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde en hebben een verwachte looptijd
van maximaal één jaar.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Baten
De baten betreft opbrengsten uit sponsorgelden, bijdragen en subsidies in het kader van de activiteiten
van Stichting Vrienden van de Beiaard.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018
Activa
Vlottende activa
Vorderingen

31-12-2018
€

31-12-2017
€

0

25

0

25

31-12-2018
€

31-12-2017
€

5.541
5.541

10.217
10.217

Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen

Rabobank
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Passiva
Reserves
Reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:

Stand per 31 december 2017

Overige
reserves
€
7.417

Exploitatie resultaat
Stand per 31 december 2018

-4.603
2.814

Het exploitatiesaldo over 2018 van €-4.603 is, vooruitlopende op de vaststelling van de jaarrekening
tijdens de vergadering van het bestuur in mindering gebracht op de reserves.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2018
€

31-12-2017
€

2.727

2.825

In 2017 en 2018 betreft dit de nog te betalen bijdrage aan het Beiaardcomité en nog te betalen kosten. In
2018 is er tevens voor € 150 aan bijdrage 2019 ontvangen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 1 januari tot en met
31 december 2018
Baten
2018
€
2.025

2017
€
2.550

17.000
10.000
2.500

0
0
0

31.525

2.550

Bijdragen Vrienden van de Beiaard 2018/2017
Subsidie Provincie Limburg
Subsidie Gemeente Weert
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds

In 2017 heeft de Stichting Bijdragen ontvangen van Vrienden van de Beiaard.
In 2018 heeft de Stichting naast de bijdragen van de Vrienden van de Beiaard, subsidies van de
Provincie Limburg, de Gemeente Weert alsmede het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen. Ten
behoeve van de CIS klok.

Lasten

CIS Klok (Martinuskerk)
Bijdragen beiaardcomité
Bestuurskosten
Advies-, werving en PR
Bankkosten

2018
€

2017
€

33.300
2.050
288
500
-10

0
2.325
32
500
-101

36.128

2.756

In 2018 zijn de ontvangen subsidies aangewend voor de bijdragen aan de CIS klok.
In 2018 zijn de bankkosten 2017 terugbetaald door de Rabobank, derhalve zijn de bankkosten 2017 en
2018 negatief.
Weert,

2019
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