Balans per 31 december 2018

ACTIVA

PASSIVA

VASTE ACTIVA

STICHTINGSKAPITAAL

Materiële vaste activa

Overige reserves
Bestemmingsreserve Lustrum algemeen
Bestemmingsreserve Tournee
Reservering aanschaf Epe-viool

Instrumentarium
Vervoermiddelen

€ 2.360
€ 6.125

€ 24.125
€ 12.500
€ 10.000
€ 4.633

€ 8.485

€ 27.133
€ 51.258

VLOTTENDE ACTIVA
KORTLOPENDE SCHULDEN
Voorraden

€ 1.000

Vorderingen

Crediteuren
Overlopende passiva

€ 1.214
€ 42.319
€ 43.533

Handelsdebiteuren
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

€ 7.064
€6
€ 10.005
€ 948
€ 18.023

Liquide middelen

€ 67.283

€ 94.791

€ 94.791

Toelichting

Winst- en verliesrekening over 2018

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

€ 130.861

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

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 bijdragen in de periode 2017-2020.

€ 40.000
€ 31.709
€ 526
€ 28.390
€ 17.242
€ 12.994

Kosten

De omzet van de stichting bedroeg in 2018 € 130.861. Het boekjaar
werd afgesloten met een positief resultaat van € 8.764.

€ 122.102
€ 37.970
€ 2.020
€ 54.426
€ 406
€ 9.642
€ 1.140
€ 1.604
€ 14.894
€ 8.759
€5
€ 8.764

Dankzij de bijdragen van hoofdsponsor GasTerra en een groep
trouwe sponsoren naast de ondersteuning vanuit de Gemeente en
Provincie Groningen, hebben we zakelijk gezien een goed jaar
gedraaid. De liquiditeit van de stichting is op orde en met een
positief resultaat van € 8.764 kunnen we de uitvoering van onze
activiteiten voorlopig waarborgen. In de nabije toekomst ligt een
aantal financiële uitdagingen, aangezien de steun van St. Beringer
Hazewinkel per 2019 wegvalt en GasTerra het hoofdsponsorschap
eind 2019 zal beëindigen. De voorbereidingen voor het zoeken
naar een nieuwe hoofdsponsor zijn in gang gezet en daarnaast
bereiden we ons voor op de aanvraag voor opname in de culturele
basisinfrastructuur bij de Gemeente en de Provincie Groningen
voor de beleidsperiode 2021-2024.
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.

