Balans per 31 december 2016

ACTIVA

PASSIVA

VASTE ACTIVA

STICHTINGSKAPITAAL

Materiële vaste activa

Overige reserves
Bestemmingsreserve Lustrum algemeen
Reservering aanschaf Epe-viool (vooruitbetaald door

Instrumentarium

€ 3.100

Vervoermiddelen

€ 9.425

€ 2.000
€ 4.633

€ 5.788

Rotary Epe in 2015, viool als cadeau aangeschaft in januari 2016)

€ 6.633
€ 12.421

€ 12.525
VLOTTENDE ACTIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN

Voorraden

€ 1.000

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

€ 5.200

Overlopende passiva

€ 8.527
€ 13.727

€ 1.495
€ 5.324
€ 554
€ 7.373

Liquide middelen

€ 5.250

€ 26.148

€ 26.148

Toelichting

Winst- en verliesrekening over 2016

Opbrengsten
Subsidies
Bedrijven sponsoring
Opbrengst cd/dvd + SENA vergoedingen
Bijdragen leden
Recettes en uitkoop
Donaties

€ 127.718

Personeelskosten
Afschrijvingen
Productie
Instroom
Vervoerskosten
Marketing
Organisatie
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

Het werven van nieuwe sponsoren bleek wederom een uitdaging.
Een aantal bijdragen van bedrijven is geschaard onder de post
‘Donaties’, aangezien er geen tegenprestatie werd verlangd.
Bedrijven hebben het HJSO voor ruim €30K ondersteund. Het
aandeel in donaties door particulieren is gestegen, maar we zien
hier zeker nog groeimogelijkheden.
De kosten zijn min of meer gerealiseerd zoals begroot.

€ 43.100
€ 21.685
€ 816
€ 33.200
€ 12.955
€ 15.962

Kosten

De omzet van de stichting bedroeg in 2016 € 127.718. Het
boekjaar werd afgesloten met een bescheiden positief resultaat
van € 1.495, exclusief een reservering voor het lustrum in 2019.

€ 126.232
€ 33.556
€ 1.230
€ 65.667
€ 506
€ 9.056
€ 2.132
€ 14.085
€ 1.486
€9
€ 1.495

Het HJSO moet toenemend creatief en ondernemend opereren om
uit de private sector meer steun te genereren. Ook zal een groter
beroep (moeten) worden gedaan op fondsen die culturele
activiteiten ondersteunen. Kostenreductie is een dagelijkse
prioriteit in de in financieel opzicht al zeer bescheiden
huishouding van het HJSO, waarbinnen zeer veel inspanningen en
activiteiten worden verricht (zowel artistiek al organisatorisch)
tegen een niet de feitelijke kosten dekkende vergoeding. Het
HJSO prijst zich gelukkig met de bevlogen inzet van de beperkte
personele bezetting.

