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Jaarverslag

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Statutaire naam Stichting Muziektent Bennekom

Vestigingsplaats Bennekom

Rechtsvorm Stichting

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland 09213259

Website

Omschrijving van de doelstelling

1. De stichting heeft ten doel: in de muziektent van Bennekom verenigingen en andere al dan niet  
    commerciële organisaties gelegenheid geven zich te presenteren aan de bewoners van het dorp 
    Bennekom en omstreken.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 -  het stichten en exploiteren van een muziektent in Bennekom;
 -  en al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 
    kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Bestuursverslag

Stichting Muziektent Bennekom 2014

Stichting Muziektent Bennekom 2014

Het seizoen 2014 is in april geopend door burgemeester van der Knaap, gevolgd door een prachtig optreden van de 
Bennekomse Triple B Big Band.
Het jaar 2014 is voor het bestuur en de adviseurs van de stichting opnieuw een jaar van 
leermomenten geweest. De oorspronkelijke opzet was het oprichten en in stand houden van een 
muziektent, waarna plaatselijke muziek-en zangverenigingen er gratis gebruik van konden maken. Op 
zich heeft dat niet geleid tot een hoge gebruiksfrequentie en daarom heeft het bestuur zich in het 
najaar georienteerd op een beter gebruik. Er werd besloten om het organiseren van een aantal 
thema evenementen zelf ter hand te nemen.
Dankbaar werd gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om in april 2015 de bevrijding in 1945 van 
Bennekom op en rond het van Slootenplein als eerste thema-activiteit te organiseren. Daarnaast 
werden nog een paar andere thema’s voor in de loop van het jaar benoemd.

Samenstelling van bestuur

Koos van Boven, voorzitter
Frans Postma, secretaris
Henk van den Oever, penningmeester
Joost Mekking, adviseur
Bart Taselaar, adviseur
Berto van den Born, adviseur
Rene Geerling, adviseur

De bestuursleden en adviseurs ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bennekom, 18 mei 2015

www.muziektentbennkom.nl

http://www.muziektentbennkom.nl/
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Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2014

31 december 2014 31 December 2013
ACTIVA  €  €  €  € 

Vaste activa    
   

Materiële vaste activa

Muziektent  91,894     95,889 
  91,894  95,889 

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren  -    442 
Overige vorderingen  -    1,126 

 -    1,568 

Liquide middelen  730  2,640 

 92,624  100,097 

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve  4,375-     5,539-    
Bestemmingsfonds  82,067  86,062 

 77,692  80,523 

Kortlopende schulden
Crediteuren  -    6,628 
Leningen o/g  13,875  12,125 
Overige schulden  1,057  821 

 14,932  19,574 

 92,624  100,097 
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2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2014

Exploitatie Exploitatie
2014 2010/2013

€ € € €
 
Giften  1,522  66,802 
Sponsoring  25  10,014 
Huuropbrengst  972  2,033 
Vrijval  bestemmingsfonds nieuwbouw  3,995  3,995 
Overige opbrengsten  220  16,380 
Baten  6,734  99,224 

Inkopen  -    2,838 
Afschrijvingen op materiële vaste activa  3,995  3,995 
Overige bedrijfskosten  1,576  7,872 
Bedrijfslasten  5,571  14,705 

Resultaat  1,163  84,519 

Verdeling van het resultaat:
 
Dotatie bestemmingsfonds nieuwbouw  -  90,057 
Algemene reserve  1,163  -5,538 

 1,163  84,519 
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3. Grondslagen van de financiële verslaggeving

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 (Kleine organisaties 
zonder winststreven).

Boekjaar: Het boekjaar 2013 betreft het eerste boekjaar van de Stichting en omvat de gehele periode 

vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar worden in aanmerking genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

WAARDERING

Materiële vaste activa
De waardering vindt plaats tegen aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, welke 
gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingsprijs.

De afschrijvingspercentages zijn als volgt:
muziektent 4.00%

Vorderingen
Gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening
wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Bestemmingsfonds
Bestemd om de giften ten behoeve van de realisatie van de muziektent jaarlijks 
ten gunste van het resultaat te laten komen voor een bedrag dat gelijk is aan de jaarlijkse 
afschrijving van de muziektent.

Schulden
Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

RESULTATENBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten in het boekjaar enerzijds en
de lasten daarvan anderzijds.

Baten worden slechts verantwoord, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen
en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien
zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten
Dit zijn de opbrengsten aan ontvangen giften en sponsorgelden en uit activiteiten van de stichting.

Rentebaten- en lasten
Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen 
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respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.



8

Stichting Muziektent Bennekom

4. Toelichting op de balans per 31 december 2014

ACTIVA
31/12/2014 31/12/2013

MATERIELE VASTE ACTIVA
€  € 

Muziektent
Boekwaarde per 1 januari  95,889  - 
Investeringen  -  99,884 
Afschrijvingen  -3,995  -3,995 
Boekwaarde per 31 december  91,894  95,889 

VORDERINGEN

Debiteuren  -    442 

Per balansdatum wordt geen voorziening noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen

Omzetbelasting  -    1,126 

 -    1,126 

LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank 1566.08.219  330  390 

Rabobank 1475.246.455  400  2,250 

 730  2,640 

31/12/2014 31/12/2013

PASSIVA
€ €

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Stand per 1 januari  5,539-  -   
Resultaat boekjaar  1,163  5,539-
Afrondingsverschil  1 
Stand per 31 december  4,375-  5,539-

 -   
Bestemmingsfonds  -   
Bestemmingsfonds Nieuwbouw muziektent  -   

Stand per 1 januari  86,062  -   
Dotatie 2013  -    90,057 
Vrijval  t.g.v. het resultaat 2013  3,995-  3,995-
Stand per 31 december  82,067  86,062 

 -   

KORTLOPENDE SCHULDEN  -   
 -   

Crediteuren  -    6,628 
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Belastingen, sociale lasten
Overige schulden
Omzetbelasting 4e kwartaal  6  -   
Leningen o/g 5 %  13,875  12,125 
Rente en aflossing leningen o/g  1,024  724 
Rente en kosten Rabobank  27  97 

 14,932  12,946 
 -   
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5.Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2014

Exploitatie  Exploitatie 
2014 2010/2013

€  € 

BATEN

Doorlopende giften  1,350  2,600 
Giften t.b.v. nieuwbouw  172  64,202 
Sponsoring BTW hoog  25  10,014 
Huuropbrengst  972  2,033 
Opbrengst verloting  -    5,027 
Opbrengst actie's BTW 6%  -    1,853 
Vrijval  bestemmingsfonds nieuwbouw  3,995  3,995 
Overige opbrengsten  220  9,500 

 6,734  99,224 

BEDRIJFSLASTEN

Inkopen 
Inkopen acties  -  756 
Kosten verlotingsactie  -  2,082 

 -  2,838 

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijving muziektent  3,995  3,995 

 3,995  3,995 
Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten  408  509 
Organisatie- en algemene kosten  -  1,496 
Marketingkosten  218  3,896 
Rente en bankkosten  950  1,971 

 1,576  7,872 

Huisvestingskosten:
Energie  113  58 
Waterschapslasten  -  2 
Reparatie en onderhoud  106  229 
Assurantiën  99  212 
Schoonmaakkosten  -  8 
Overige huisvestingskosten  90  -   

 408  509 
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 Exploitatie  Exploitatie 
2014 2010/2013

Organisatie- en algemene kosten:  €  € 
Kantoorbenodigdheden  120 
Contributies/abonnementen  103 
Telefoon en porti  68 
Kantinekosten  -  47 
Drukwerk  954 
Niet verrekenbare omzetbelasting  -  139 
Overige algemene en kantoorkosten  65 

 -  1,496 

Marketingkosten:    
Advertenties  314 
Promotie- en reclamemateriaal  1,143 
Web-site  218  1,699 
Representatiekosten  408 
PR-acties  300 
Overige marketingskosten  32 

 218  3,896 
    

Rente en bankkosten:
Rente en kosten Rabobank  165  1,623 
Rente leningen o/g  784  348 
Overige  1  - 

 950  1,971 
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Overige gegevens

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014

De bestuurdersvergadering stelt voor het positief resultaat over het boekjaar 2014 ten bedrage
van € 1,163,41 te voegen aan de algemene reserve en een bedrag van € 3.995,--  te ontrekken
aan het bestemmingsfonds nieuwbouw muziektent. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.
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