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Informatie over de Stichting
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Rechtsvorm
Blijkens akte d.d. 6 mei 2014 werd de stichting per genoemde datum opgericht.
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:
Statutaire zetel:
Adres:
Rechtsvorm:
Datum akte van oprichting:
Bestuurders:
Kamer van Koophandel nummer:

Stichting Leerorkest Stichtse Vecht
Gemeente Stichtse Vecht
Graaf Hattolaan 7, 3632 CC Loenen aan de Vecht
Stichting
6 mei 2014
L. Keymolen (secretaris)
M.H.G.A. van Woerkom (voorzitter)
60633263

Doelstelling van de Stichting
De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van en uitvoering geven aan projecten en activiteiten
van culturele strekking waaronder muziekonderwijs, in het bijzonder het bijbrengen van
basisvaardigheden van het spelen op een muziekinstrument aan kinderen, voorts het stimuleren van
kinderen in hun muzikale ontwikkeling.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettige middelen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Balans per 31 december 2020
31-122020

31-122020

31-122019

31-122019

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

8.000
44.992

13.390

Overlopende activa
vooruit betaalde kosten
Totaal activa

2.866
52.992

16.256

Passiva
Kapitaal
Eigen vermogen

40.643

13.150

Overlopende passiva
nog te betalen kosten

12.349

3.106

Totaal passiva

52.992

16.256

Staat van Baten en Lasten over 2020
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2020

2020

2019

2019

Baten

171.241

154.450

Bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten

143.569

161.280

27.672

-6.830

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat

0
179

0
176
-179

-176

27.493

-7.006

Toelichting
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Het boekjaar 2020 stond in het teken van de beperkingen door de Coronapandemie. Ook Leerorkest
Stichtse Vecht, de scholen die we bedienen en onze docenten kregen daar mee te maken. De
reguliere Leerorkestactiviteiten (Maxi, Plusklas, Wereldkidz Big Band) moesten we vlak voor de
slotconcerten (half maart) staken. In het najaar hernamen de scholen hun activiteiten weer en zo ook
het Leerorkest. 10 December startte de tweede lockdown die tot ver in 2021 duurde.
Hiernaast werkten we aan de volgende zaken:
•
•
•
•
•

De ontwikkeling van het product co-teaching Muziek (training, uitwerking, pilot in De
Wegwijzer in Kockengen)
De ontwikkeling van het product Leerorkest Mini (training, uitwerking)
Vorming van draagvlak voor een convenant cultuureducatie Stichtse Vecht.
27 Instrumentencarrousels in de groepen 5 van de meeste basisscholen in de gemeente.
8 verdiepingssessie op de bestaande Maxi-scholen met de groep Schippers-Op-Zee.

Per saldo leverden de gestaakte lessen een iets hoger bedrijfsresultaat op (ca. € 20.000). Dit dient als
reservering voor twee zaken:
•
•

Later in te halen lessen, resp. korting aan scholen op een volgende periode.
Tegemoetkomingen voor muziekdocenten i.v.m. grootschalige afzeggingen.

Grondslagen van waardering en exploitatie
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Grondslagen van waardering van Activa en Passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Grondslagen voor exploitatie
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. De resultaten
op eventuele transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd, verliezen reeds
zodra zij voorzienbaar zijn.
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord, zodra de
betreffende subsidies zullen worden ontvangen.
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