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Jaarverslag	  van	  het	  bestuur	   	  

	  

Doelstelling	  

De	  stichting	  heeft	  ten	  doel:	  

a.	  	   het	  in	  1936	  in	  de	  AVRO-‐studio	  gebouwde	  en	  vele	  jaren	  door	  Pierre	  Palla	  bespeelde	  concertorgel	  
te	  restaureren	  en	  in	  het	  Muziekcentrum	  van	  de	  Omroep	  te	  Hilversum	  (MCO)	  te	  plaatsen;	  

b.	  	   het	  Pierre	  Palla	  Concertorgel	  in	  het	  MCO	  voor	  een	  breed	  publiek	  te	  laten	  functioneren;	  

c.	   al	  hetgeen	  met	  een	  en	  ander	  rechtstreeks	  of	  zijdelings	  verband	  houdt	  of	  daartoe	  bevorderlijk	  
kan	  zijn,	  alles	  in	  de	  ruimste	  zin	  van	  het	  woord.	  

	  

Meerjarenbeleidsplan	  

Conform	  het	  meerjarenbeleidsplan	  uit	  2012	  heeft	  de	  stichting	  de	  restauratie	  van	  het	  Pierre	  Palla	  
Concertorgel	  en	  de	  herbouw	  daarvan	  in	  het	  Muziekcentrum	  van	  de	  Omroep	  gefaseerd	  uitgevoerd	  in	  
de	  jaren	  2013	  t/m	  2019.	  In	  december	  2019	  werd	  het	  orgel	  tijdens	  een	  manifestatie	  feestelijk	  in	  
gebruik	  genomen.	  	  

In	  2020	  is	  een	  aanvang	  gemaakt	  met	  het	  programmeren	  van	  het	  orgel	  door	  middel	  van	  het	  
organiseren	  van	  concerten	  en	  andere	  activiteiten.	  Door	  de	  coronacrisis	  konden	  niet	  alle	  
voorgenomen	  activiteiten	  worden	  uitgevoerd.	  In	  die	  leemte	  werd	  programmatisch	  ten	  dele	  voorzien	  
door	  het	  plaatsen	  van	  video-‐opnames	  op	  het	  YouTube-‐kanaal	  van	  de	  stichting.	  	  	  	  

	  	  

INHOUDELIJK	  VERSLAG	  OVER	  HET	  JAAR	  2020	  

	  

Opdrachten	  aan	  orgelbouwer	  

Tijdens	  de	  officiële	  ingebruikname	  in	  december	  2019	  was	  de	  restauratie	  van	  het	  concertorgel	  door	  
Pels	  &	  Van	  Leeuwen	  Orgelbouwers	  weliswaar	  zover	  afgerond,	  dat	  de	  ingebruikname	  kon	  
plaatsvinden,	  echter	  ook	  in	  het	  verslagjaar	  zijn	  door	  de	  orgelbouwer	  nog	  diverse	  werkzaamheden	  
uitgevoerd	  om	  tot	  een	  definitieve	  oplevering	  te	  kunnen	  komen.	  	  

	  

Uitvoering	  en	  begeleiding	  restauratie	  

Eind	  2020	  hebben	  de	  adviseurs	  van	  de	  stichting	  (adviseur	  J.	  Laus	  en	  nevenadviseurs	  C.L.	  Doesburg,	  P.	  
Hartog	  en	  P.	  Koppe)	  een	  keuring	  uitgevoerd	  van	  de	  door	  Pels	  &	  Van	  Leeuwen	  Orgelbouwers	  
uitgevoerde	  werkzaamheden.	  Het	  resultaat	  daarvan	  is	  vastgelegd	  in	  een	  rapportage,	  die	  voor	  de	  
eindafwerking	  van	  de	  klinkende	  onderdelen	  als	  uitgangspunt	  zal	  dienen.	  In	  de	  rapportage	  staan	  ook	  
enkele	  niet	  klinkende	  onderdelen,	  die	  nog	  aandacht	  en	  activiteiten	  van	  de	  orgelbouwer	  behoeven.	  	  
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Activiteiten	  

In	  2020	  heeft	  de	  stichting	  vier	  concerten	  kunnen	  organiseren:	  

-‐	  op	  7	  januari	  het	  Nieuwjaarsconcert	  door	  Patrick	  Hopper	  

-‐	  op	  7	  maart	  een	  concert	  met	  een	  symfonisch	  programma	  door	  Patrick	  Hopper;	  direct	  daarna	  trad	  de	  
eerste	  lockdown	  ten	  gevolge	  van	  de	  coronapandemie	  in	  waardoor	  o.a.	  een	  bevrijdingsconcert	  en	  
een	  filmavond	  moesten	  worden	  geannuleerd.	  	  

-‐	  op	  12	  september	  tijdens	  Open	  Monumentendag	  werden	  diverse	  optredens	  uitgevoerd	  door	  Arno	  
Rog,	  Bert	  van	  den	  Brink,	  Jan	  Roffel	  en	  Jean	  Martin	  en	  een	  slotconcert	  door	  Patrick	  Hopper.	  	  

-‐	  op	  10	  oktober	  een	  concert	  door	  jazzmusicus	  Bert	  van	  den	  Brink;	  direct	  hierna	  trad	  de	  tweede	  
lockdown	  ten	  gevolge	  van	  de	  coronapandemie	  in,	  waardoor	  in	  2020	  geen	  concerten	  meer	  konden	  
plaatsvinden.	  

De	  stichting	  is	  verrast	  door	  de	  ruime	  goede	  belangstelling	  van	  het	  publiek	  voor	  deze	  activiteiten.	  De	  
uitdaging	  is	  om	  die	  belangstelling	  ook	  na	  de	  pandemie	  vast	  te	  houden	  en	  te	  verbreden.	  

In	  september	  werd	  in	  samenwerking	  met	  Kunstencentrum	  GLOBE	  ook	  een	  try-‐out	  uitgevoerd	  van	  
een	  Slapstick-‐voorstelling	  voor	  enkele	  groepen	  van	  basisscholen.	  Dit	  is	  heel	  goed	  ontvangen,	  wat	  
aanleiding	  gaf	  om	  voor	  de	  periode	  daarna	  weer	  enkele	  voorstellingen	  te	  plannen.	  Helaas	  zijn	  er	  
daarvan	  ook	  enkele	  geannuleerd,	  maar	  de	  hoop	  is	  nu	  dat	  in	  het	  tweede	  deel	  van	  2021	  en	  de	  jaren	  
daarna	  toch	  weer	  voorstellingen	  zullen	  plaatsvinden.	  

Zoals	  reeds	  aangestipt	  heeft	  de	  stichting	  ook	  diverse	  video’s	  op	  het	  YouTube-‐kanaal	  van	  de	  stichting	  
geplaatst.	  Deels	  zijn	  dat	  historische	  opnames	  van	  o.a.	  Pierre	  Palla	  op	  het	  AVRO	  Concertorgel,	  maar	  
ook	  diverse	  opnames	  van	  de	  ingebruikname	  in	  2019,	  sindsdien	  gegeven	  concerten	  en	  speciaal	  voor	  
dit	  doel	  gemaakte	  opnames.	  Het	  aantal	  views	  heeft	  het	  getal	  van	  25.000	  intussen	  gepasseerd.	  
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Publiciteit	  

Door	  de	  deskundige	  inzet	  van	  leden	  van	  de	  programmacommissie	  heeft	  de	  stichting	  ook	  een	  website	  
kunnen	  opzetten	  met	  historische	  en	  actuele	  gegevens	  en	  is	  de	  stichting	  ook	  op	  Facebook	  en	  Twitter	  
actief.	  Via	  al	  deze	  middelen	  genereert	  de	  stichting	  zoveel	  mogelijk	  actuele	  informatie	  over	  
concerten,	  activiteiten	  en	  video’s.	  

Naast	  de	  digitale	  middelen	  zorgt	  de	  stichting	  geregeld	  voor	  berichten,	  artikelen	  en	  aankondigingen	  
in	  de	  orgelmedia	  De	  Orgelvriend	  en	  NOFiteiten	  en	  waar	  mogelijk	  ook	  in	  algemene	  media	  en	  
radiomuziekprogramma’s.	  	  

	  

Fondsenwerving	  

In	  het	  verslagjaar	  werd	  voor	  de	  restauratie	  en	  de	  herbouw	  van	  het	  orgel	  een	  genereuze	  gift	  van	  een	  
in	  Hilversum	  wonend	  betrokken	  echtpaar	  ontvangen,	  waardoor	  de	  volledige	  dekking	  van	  de	  
investering	  tot	  stand	  kwam.	  	  

In	  het	  verslagjaar	  werd	  de	  voor	  de	  ingebruikname	  van	  het	  orgel	  toegezegde	  subsidie	  van	  het	  Prins	  
Bernhard	  Cultuurfonds	  ontvangen.	  Tevens	  werd	  van	  de	  Stichting	  KC	  Foundation	  een	  slotdonatie	  
ontvangen	  voor	  de	  gedeeltelijke	  dekking	  van	  de	  tijdens	  het	  project	  gemaakte	  reis-‐	  en	  verblijfkosten	  
van	  de	  secretaris	  en	  een	  van	  de	  adviseurs.	  

Van	  de	  op	  de	  website	  en	  bij	  de	  YouTube	  video’s	  gegeven	  mogelijkheid	  om	  via	  een	  betaallink	  
donaties	  te	  verrichten	  wordt	  op	  een	  bescheiden	  wijze	  gebruik	  gemaakt.	  De	  hoop	  bestaat	  dat	  dit	  op	  
enig	  moment	  meer	  financiële	  ruimte	  gaat	  bieden.	  	  	  

	  

2021	  

De	  afronding	  van	  de	  restauratie	  en	  herbouw	  wacht	  nog	  op	  de	  definitieve	  oplevering,	  die	  naar	  
verwachting	  medio	  2021	  zal	  plaatsvinden.	  Daarna	  zal	  het	  restant	  van	  de	  overeengekomen	  
aanneemsom	  aan	  de	  orgelbouwer	  worden	  betaald.	  	  
	  
In	  het	  begin	  van	  2021	  zijn	  enkele	  video’s	  gemaakt	  van	  concerten	  die	  helaas	  niet	  met	  publiek	  konden	  
worden	  uitgevoerd.	  De	  kosten	  worden	  gedekt	  door	  een	  subsidie	  van	  de	  gemeente	  Hilversum.	  

Op	  5	  mei	  is	  een	  livestream	  van	  het	  Bevrijdingsconcert	  uitgezonden,	  waar	  ruim	  duizend	  keer	  naar	  
gekeken	  en	  geluisterd	  is.	  Dit	  concert	  is	  mogelijk	  gemaakt	  door	  een	  subsidie	  van	  de	  gemeente	  
Hilversum	  in	  het	  kader	  van	  75+1	  jaar	  bevrijding.	  

Gehoopt	  wordt	  dat	  na	  de	  zomer	  van	  2021	  weer	  concerten	  met	  publiek	  kunnen	  gaan	  plaatsvinden.	  
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Organisatie	  Stichting	  Pierre	  Palla	  Concertorgel	  

Bestuur	  

Ruud	  van	  Bokhorst,	  voorzitter	  
Arie	  den	  Dikken,	  secretaris	  (tevens	  interim-‐penningmeester)	  
vacature,	  penningmeester	  
Tjeerd	  Meijer	  
Karen	  Heerschop	  
	  
De	  bestuursleden	  worden	  voor	  hun	  werkzaamheden	  niet	  beloond.	  In	  het	  verslagjaar	  2020	  heeft	  het	  
bestuur	  door	  de	  coronamaatregelen	  slechts	  twee	  keer	  vergaderd.	  Er	  is	  daarnaast	  intensief	  
mailverkeer	  geweest.	  	  

In	  2020	  hebben	  voorzitter	  Wim	  Eggenkamp	  en	  penningmeester	  Rogier	  Hageman	  hun	  activiteiten	  in	  
het	  stichtingsbestuur	  beëindigd.	  Als	  voorzitter	  is	  Ruud	  van	  Bokhorst	  aangetreden.	  De	  vacature	  van	  
penningmeester	  is	  nog	  niet	  vervuld.	  

	  
De	  aftredende	  bestuursleden	  Wim	  Eggenkamp	  en	  Rogier	  Hageman.	  

Programmacommissie	  

Arno	  Rog,	  Peter	  Koppe,	  Peter	  Leydekkers,	  Patrick	  Hopper	  ‘titulair	  organist’	  en	  ‘muzikaal	  adviseur’,	  
Arie	  den	  Dikken,	  Ruud	  van	  Bokhorst.	  

Contactgegevens	  Stichting	  Pierre	  Palla	  Concertorgel	  

Secretariaat	   	   	   arie.den.dikken@pierrepallaconcertorgel.nl	  

	   	   	   	   Telefoon	  06-‐12165025	  
Postadres	   	   	   Heuvellaan	  33,	  1217	  JL	  Hilversum	  
Bankrekening	   	   	   NL72	  RABO	  0175	  2509	  87	  
Kamer	  van	  Koophandel	  	   56452462	  
RSIN-‐nummer	   	   	   852132074	  
Culturele	  ANBI-‐nummer	   85406	  
Website	   	   	   pierrepallaconcertorgel.nl	  	  

Ruud	  van	  Bokhorst,	  voorzitter	  (wg)	  

Hilversum,	  25	  juni	  2021.	  
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Jaarrekening	  
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Staat van baten en lasten 2020

2019
Werkelijk Begroting Werkelijk

(in duizenden euro’s)

Subsidiebaten - restauratie - herbouw                    -                      -            106.278 
Subsidiebaten - manifestatie ingebruikname                    -              17.500            45.000 
Giften            12.095            10.000            12.544 
Verkoop boek                 825              2.000              2.000 
Recette concerten              2.950              1.500              1.500 
Verhuur orgel                 450                    -                      -   

Baten            16.320            31.000          167.322 

Lasten            18.600            35.655          167.106 

Lasten            18.600            35.655          167.106 

Financiele baten en lasten                 170                 175                 175 

Saldo baten en lasten             -2.450             -4.830                   41 

Verdeling saldo

Mutatie bestemmingsfonds -                 -                 -                 
Mutatie bestemmingsreserve -                 -                 -                 

-                 -                 -                 
Mutatie Stichtingskapitaal -                 -                 
Mutatie algemene reserve -2.450            -                 41                  

Saldo -2.450            -                 41                  

2020
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Toelichting	  op	  de	  balans	  en	  staat	  van	  baten	  en	  lasten	  

1.   Algemene	  toelichting	  

Doelstelling	  

De	  stichting	  heeft	  ten	  doel:	  

a.   het	  in	  het	  jaar	  negentienhonderd	  zesendertig	  (1936)	  in	  de	  AVRO-‐studio	  gebouwde	  en	  vele	  jaren	  
door	  Pierre	  Palla	  bespeelde	  concertorgel	  te	  restaureren	  en	  in	  het	  Muziekcentrum	  van	  de	  
Omroep	  in	  Hilversum	  (hierna	  te	  noemen:	  MCO)	  te	  plaatsen;	  

b.   het	  Pierre	  Palla	  Concertorgel	  (hierna:	  het	  orgel)	  in	  het	  MCO	  voor	  een	  breed	  publiek	  te	  laten	  
functioneren;	  

c.   al	  hetgeen	  met	  een	  en	  ander	  rechtstreeks	  of	  zijdelings	  verband	  houdt	  of	  daartoe	  bevorderlijk	  
kan	  zijn,	  alles	  in	  de	  ruimste	  zin	  van	  het	  woord.	  

Beleidsplan	  

Als	  eerste	  stap	  heeft	  de	  stichting	  alle	  door	  het	  Rijk	  als	  rijksmonument	  beschermde	  orgelonderdelen	  
en	  –	  materialen	  veiliggesteld.	  De	  materialen	  zijn	  aangekocht.	  Vervolgens	  is	  het	  materiaal	  ontdaan	  
van	  asbest	  en	  ordentelijk	  opgeslagen	  in	  de	  opslagplaats	  van	  de	  orgelmaker.	  

	  Als	  tweede	  stap	  wil	  de	  stichting	  het	  Pierre	  Palla	  Concertorgel	  laten	  restaureren	  en	  vervolgens	  laten	  
herbouwen	  in	  Studio	  1	  van	  het	  Muziekcentrum	  van	  de	  Omroep	  in	  Hilversum.	  

	  Als	  derde	  stap	  wil	  de	  stichting	  het	  Pierre	  Palla	  Concertorgel	  beheren,	  onderhouden	  en	  (in	  goede	  
samenwerking	  met	  het	  Muziekcentrum	  van	  de	  Omroep)	  gebruiken	  als	  concertinstrument,	  zowel	  
afzonderlijk	  als	  in	  combinatie	  met	  orkesten	  en	  ensembles.	  

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.	  	  

Schattingen	  

Bij	  toepassing	  van	  de	  grondslagen	  en	  regels	  voor	  het	  opstellen	  van	  de	  jaarrekening	  vormt	  het	  
bestuur	  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	  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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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	  (RJK	  C1)	  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.	  

Materiële	  vaste	  activa	  

Materiële	  vaste	  activa	  worden	  gewaardeerd	  tegen	  verkrijgingsprijs	  of	  vervaardigingsprijs,	  onder	  
aftrek	  van	  lineaire	  afschrijvingen	  gedurende	  de	  geschatte	  toekomstige	  gebruiksduur,	  rekening	  
houdend	  met	  een	  eventuele	  restwaarde.	  Met	  op	  balansdatum	  verwachte	  bijzondere	  
waardeverminderingen	  wordt	  rekening	  gehouden.	  	  

Voor	  verplichtingen	  tot	  herstel	  na	  afloop	  van	  het	  gebruik	  van	  het	  actief	  (ontmantelingskosten)	  wordt	  
een	  voorziening	  getroffen	  voor	  het	  verwachte	  bedrag	  op	  moment	  van	  activering.	  Dit	  bedrag	  wordt	  
als	  onderdeel	  van	  de	  vervaardigingsprijs	  verwerkt.	  Het	  orgel	  is	  voor	  een	  symbolisch	  bedrag	  van	  €	  1,	  
de	  verkrijgingsprijs,	  gewaardeerd.	  

Uitgaven	  in	  het	  kader	  van	  restauratie	  en	  onderhoud	  van	  het	  orgel	  worden	  ten	  laste	  van	  de	  staat	  van	  
baten	  en	  lasten	  gebracht.	  Ontvangsten	  (subsidies)	  komen	  ten	  gunste	  van	  de	  staat	  van	  baten	  en	  
lasten.	  

Vorderingen	  

De	  vorderingen	  worden	  bij	  eerste	  verwerking	  gewaardeerd	  tegen	  de	  reële	  waarde	  inclusief	  
transactiekosten	  en	  vervolgens	  tegen	  de	  geamortiseerde	  kostprijs.	  Indien	  er	  geen	  sprake	  is	  van	  agio	  
of	  disagio	  en	  transactiekosten	  is	  de	  geamortiseerde	  kostprijs	  gelijk	  aan	  de	  nominale	  waarde.	  

Voorzieningen	  wegens	  oninbaarheid	  worden	  indien	  noodzakelijk	  in	  mindering	  gebracht	  op	  de	  
vordering.	  De	  nominale	  waarde	  van	  een	  actief	  is	  de	  hoofdsom	  die	  wordt	  genoemd	  in	  de	  
overeenkomst	  waaruit	  het	  actief	  is	  ontstaan.	  	  

Betalingskortingen	  en	  kredietbeperkingstoeslag	  worden	  van	  de	  nominale	  waarde	  afgetrokken.	  

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.	  
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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.	  

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.	  

	  
Kortlopende	  schulden	  

Kortlopende	  schulden	  worden	  na	  eerste	  verwerking	  gewaardeerd	  tegen	  de	  reële	  waarde	  inclusief	  
transactiekosten	  en	  vervolgens	  gewaardeerd	  tegen	  de	  geamortiseerde	  kostprijs.	  Indien	  er	  geen	  
sprake	  is	  van	  agio	  of	  disagio	  of	  transactiekosten	  is	  de	  geamortiseerde	  kostprijs	  gelijk	  aan	  de	  
nominale	  waarde	  van	  de	  schuld.	  De	  nominale	  waarde	  van	  een	  schuld	  is	  de	  hoofdsom	  die	  wordt	  
genoemd	  in	  de	  overeenkomst	  waaruit	  de	  schuld	  is	  ontstaan.	  
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2.   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	  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.	  	  

Baten	  als	  tegenprestatie	  voor	  levering	  van	  zaken	  of	  diensten	  

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.	  

Giften	  en	  soortgelijke	  baten	  

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.	  

Afschrijvingen	  

De	  afschrijvingen	  op	  bedrijfsgebouwen	  en	  overige	  immateriële	  en	  materiële	  vaste	  activa	  worden	  
gebaseerd	  op	  verkrijgingsprijs	  of	  vervaardigingsprijs.	  Op	  terreinen	  wordt	  niet	  afgeschreven.	  
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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.	  
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3.   Toelichting	  op	  de	  balans	  	  
	  

Materiele	  vaste	  activa	  

	  

Het	  orgel	  is	  voor	  een	  symbolisch	  bedrag	  van	  €	  1	  aangeschaft.	  Hierop	  vindt	  geen	  afschrijving	  plaats.	  

Vorderingen	  

Alle	  vorderingen,	  hebben	  een	  resterende	  looptijd	  korter	  dan	  een	  jaar.	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   2020	   	   2019	  
_____________________________________________________________________	  
	  
Overige	  vorderingen	  en	  overlopende	  activa	  
	  
Subsidies	   -‐	   17.500	  
Giften	   -‐	   10.000	  
Recette	  concerten	   -‐	   1.500	  
Verkoop	  boeken	   -‐	   2.000	  
	   _______	   ______	  
	   -‐	   31.000	  
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Liquide	  middelen	  

De	  Stichting	  heeft	  een	  rekening-‐courant	  en	  een	  spaardepot	  bij	  de	  Rabobank.	  De	  liquide	  middelen	  
staan	  geheel	  ter	  vrije	  beschikking	  van	  de	  Stichting.	  

Het	  verloop	  van	  de	  liquide	  middelen:	  

	  

	  

Eigen	  Vermogen	  

Het	  eigen	  vermogen	  van	  de	  Stichting	  bestaat	  uit	  het	  stichtingskapitaal	  en	  de	  algemene	  reserve.	  Het	  
stichtingskapitaal	  bedraagt	  €	  11	  en	  is	  opgebracht	  door	  bijdragen	  van	  particulieren.	  	  

Het	  verloop	  van	  de	  algemene	  reserve:	  

	  

Kortlopende	  schulden	  

Onder	  de	  kortlopende	  schulden	  worden	  verplichtingen	  opgenomen	  die	  binnen	  1	  jaar	  vervallen.	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   2020	   	   2019	  
_____________________________________________________________________	  
	  
Overige	  schulden	  
	  
Drukkosten	   	  	  	  -‐	   7.000	  
SOM	  huur	   	  	  	  -‐	   3.450	  
SOM	  diensten	   	  	  	  -‐	   6.000	  
Musici	   	  	  	  -‐	   6.750	  
Orgelbouwer	   -‐	   6.900	  
Accountant	   3.750	   3.760	  
Adviezen	   -‐	   1.795	  
	   _____	   _____	  
	   3.750	   35.655	  



17	  
	  

	   	  
4.   Toelichting	  op	  de	  staat	  van	  baten	  en	  lasten	  

	  

Lasten	  

	  

Financiële	  baten	  en	  lasten	  

	  

Werknemers	  

De	  Stichting	  had	  in	  2020	  net	  als	  in	  eerdere	  jaren	  geen	  medewerkers	  in	  dienst.	  
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