
 Balans per 31 december 2020 

 

 

 

ACTIVA    PASSIVA   

      

VASTE ACTIVA   STICHTINGSKAPITAAL   

      

Materiële vaste activa   Overige reserves                                                           € 30.385 

   Bestemmingsreserve algemeen       € 10.000                                    

   Bestemmingsreserve Lustrum algemeen € 5.000  

Instrumentarium € 1.620  Bestemmingsreserve Tournee € 15.000  

Vervoermiddelen € 2.825  Reservering aanschaf Epe-viool  € 4.633  

  € 4.445   € 34.633 

     € 65.018 

VLOTTENDE ACTIVA      

   KORTLOPENDE SCHULDEN   

Voorraden  € 1.000    

   Crediteuren € 88  

Vorderingen   Overlopende passiva € 8.824  

     € 8.912 

Debiteuren € 0     

Overige belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

€ 1.676     

Overige vorderingen € 365     

Overlopende activa € 1.894     

  € 3.935    

      

Liquide middelen  € 64.550    

      

      

      

      

      

  € 73.930   € 73.930 

 

 



Winst- en verliesrekening over 2020 

 

 

 

Opbrengsten  € 84.221 

   

Subsidies € 37.800  

Bedrijven sponsoring € 23.185  

Opbrengst cd/dvd + SENA vergoedingen € 889  

Bijdragen leden € 15.138  

Recettes en uitkoop € 4.416  

Donaties € 2.793  

   

Kosten  € 80.144 

   

Personeelskosten € 33.124  

Afschrijvingen € 2.020  

Productie € 11.258  

Instroom € 462  

Vervoerskosten € 4.151  

Verkooplasten € 0  

Marketing € 2.433  

Organisatie € 26.696  

   

Bedrijfsresultaat  € 4.077 

   

Financiële baten en lasten  € 163 

   

Resultaat  € 3.914 

 

 

 

 

 

Toelichting 

 

De omzet van de stichting bedroeg in 2020 € 73.930. Het boekjaar werd 

afgesloten met een positief resultaat van € 3.914.   

 

De mix van publieke en private ondersteuning blijft de financiële basis van 

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 hebben bijgedragen 

in de periode 2017-2020, en dat de Gemeente Groningen dat ook in de 

volgende beleidsperiode zal blijven doen.  

Naast de structurele ondersteuning vanuit de Gemeente en Provincie 

Groningen is mede dankzij de bijdrage van GasTerra, Gasunie en een groep 

trouwe sponsoren de begroting dit jaar goed rond gekomen. 

Vanzelfsprekend is de coronacrisis van invloed geweest op onze financiën. 

De laatste vier maanden van seizoen 2019-2020 hebben wij geen betaalde 

concerten kunnen geven, waardoor we dit jaar minder inkomsten hebben 

uit recettes. Anderzijds hebben we ook kosten bespaard doordat 

activiteiten niet door konden gaan. 

 

Met name het annuleren van onze buitenlandse concertreis is van invloed 

geweest op onze begroting. De kosten die zijn bespaard door het annuleren 

van deze reis zijn ingezet voor diverse bestemmingsreserves. Hiermee 

komen we uit op een bescheiden positief resultaat van € 3.914 en kunnen 

we de uitvoering van onze activiteiten voorlopig waarborgen. Deze 

reserveringen zijn voor ons van groot belang. Op dit moment heeft het 

HJSO een aantal financiële uitdagingen, aangezien de steun van St. Beringer 

Hazewinkel per 2019 is weggevallen en GasTerra het hoofdsponsorschap in 

2019 heeft beëindigd. Voor 2020 en 2021 heeft GasTerra nog een laatste 

bedrag van € 10.000 vrij kunnen maken voor het HJSO, maar het vinden van 

een nieuwe hoofdsponsor (of meerdere kleine sponsors en aanvullende 

fondsen) staat nog met stip op de agenda. 


