
Balans per 31 december 2017 
 
 
 

ACTIVA    PASSIVA   
      
VASTE ACTIVA   STICHTINGSKAPITAAL   
      
Materiële vaste activa   Overige reserves  € 15.360 
   Bestemmingsreserve Lustrum algemeen € 10.000  
Instrumentarium € 2.730  Bestemmingsreserve Tournee € 10.000  
Vervoermiddelen € 7.775  Reservering aanschaf Epe-viool  € 4.633  
  € 10.505   € 24.633 
     € 39.993 
VLOTTENDE ACTIVA      
   KORTLOPENDE SCHULDEN   
Voorraden  € 1.000    
   Schulden aan leveranciers en handelskredieten € 6.857  
Vorderingen      
   Overlopende passiva € 4.600  
Handelsdebiteuren € 1.915    € 11.457 
Overige belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

€ 2.016     

Overige vorderingen € 10.008     
Overlopende activa € 1.023     
  € 14.962    
      
Liquide middelen  € 24.983    
      
      
      
      
      
      
      
      
  € 51.450   € 51.450 



 
Winst- en verliesrekening over 2017 
 
 
 
Opbrengsten  € 128.335 
   
Subsidies € 40.000  
Bedrijven sponsoring € 35.585  
Opbrengst cd/dvd + SENA vergoedingen € 679  
Bijdragen leden € 31.443  
Recettes en uitkoop € 12.963  
Donaties € 7.665  
   
Kosten  € 118.772 
   
Personeelskosten € 31.611  
Afschrijvingen € 2.020  
Productie € 53.261  
Instroom € 563  
Vervoerskosten € 6.188  
Marketing € 1.610  
Organisatie € 23.519  
   
Bedrijfsresultaat  € 9.563 
   
Financiële baten en lasten  € 8 
   
Resultaat  € 9.571 
 
 
 
 
 

Toelichting 
 
De omzet van de stichting bedroeg in 2017 € 128.335. Het boekjaar 
werd afgesloten met een positief resultaat van € 9.571.   
 
De bijdrage van bedrijven staat onder druk, het wordt steeds 
moeilijker om substantiële bijdragen van bedrijven, zeker voor 
een wat langere periode zeker te stellen. We waren dan ook blij 
verrast toen GasTerra te kennen gaf de sponsorbijdrage voor 
2017-2019 te willen verhogen. Daarnaast is met succes een aantal 
kleinere sponsoren geworven en is er steeds kritisch gekeken naar 
de uitgaven. Dit maakt het mogelijk om dit jaar weer geld te 
reserveren voor het op handen zijnde lustrum in 2019 (dan 
bestaat het HJSO 30 jaar) en voor de toekomstige tournees.  
 
De mix van publieke en private ondersteuning blijft  de financiële  
basis onder het HJSO. Naast een hoofdsponsor die bereid is een 
groot bedrag bij te dragen, is blijvende financiële ondersteuning 
door overheden essentieel voor de continuïteit van het HJSO. Wij 
zijn dan ook blij dat de overheden de functie van het HJSO steeds 
erkennen en financieel blijven bijdragen in de periode 2017-2020.  
 
Het HJSO moet toenemend creatief en ondernemend blijven 
opereren om uit de private sector meer steun te genereren. Ook 
zal een groter beroep 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. 
 


