
Balans per 31 december 2014 
 
 
 

ACTIVA    PASSIVA   
      
VASTE ACTIVA   STICHTINGSKAPITAAL   
      
Materiële vaste activa   Overige reserves  € 15.929 
   Bestemmingsreserve Lustrum algemeen  - 
Instrumentarium € 4.225    € 15.929 
Vervoermiddelen € 250     
  € 4.505 KORTLOPENDE SCHULDEN   
      
VLOTTENDE ACTIVA   Schulden aan leveranciers en handelskredieten € 7.601  
      
Voorraden  € 1.000 Overlopende passiva € 10.519  
     € 18.120 
Vorderingen      
      
Handelsdebiteuren € 1.955     
Overige belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

€ 2.722     

Overige vorderingen € 467     
Overlopende activa € 2.288     
  € 7.432    
      
Liquide middelen  € 21.112    
      
      
      
      
      
      
  € 34.049   € 34.049 

 
 



 
 

 
Winst- en verliesrekening over 2014 
 
 
 
Opbrengsten  € 116.776 
   
Subsidies € 39.800  
Bedrijven sponsoring € 31.685  
Opbrengst cd/dvd + SENA vergoedingen € 1.333  
Bijdragen leden € 26.808  
Recettes en uitkoop € 7.014  
Donaties € 10.136  
   
Kosten  € 111.510 
   
Personeelskosten € 28.754  
Afschrijvingen € 750  
Productie € 52.938  
Instroom € 0  
Vervoerskosten € 8.044  
Marketing € 2.398  
Organisatie € 18.626  
   
Bedrijfsresultaat  € 5.266 
   
Financiële baten en lasten  € 109 
   
Resultaat  € 5.375 

 
 

Toelichting 
 
 
In 2014 heeft het HJSO financieel gezien de stijgende lijn kunnen 
voortzetten. Dit kon mede dankzij de structurele ondersteuning 
door Gemeente en Provincie Groningen in 2013-2016 en de 
bijdrage van onze hoofdsponsor GasTerra à €25.000 per jaar voor 
2013, 2014 en 2015. Hiernaast kan het HJSO rekenen op een 
kleine groep trouwe sponsoren en donateurs, die de stichting al 
jaren ondersteunt. Tevens is een succesvolle crowdfundingsactie 
georganiseerd via voordekunst.nl, die de stichting ruim € 4.800 
heeft opgeleverd via donaties.  
 
De omzet van de stichting bedroeg in 2014 € 116.776, een positief 
resultaat van € 5.375. Voor de viering van het lustrumjaar is 
gebruik gemaakt van de daarvoor gereserveerde reservering à      
€ 17.500. Het ondernemingsvermogen is op 31 december 2014     
€ 15.929.  
 
Het HJSO kijkt met vertrouwen naar de toekomst. In 2015 gaan 
we op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor die de ondersteuning 
van GasTerra kan overnemen. Daarnaast wordt ook getracht om 
de opname in de culturele basisinfrastructuur van de Gemeente 
en Provincie te behouden in de volgende beleidsperiode.  
 


