
 Balans per 31 december 2021 

 

 

 

ACTIVA    PASSIVA   

      

VASTE ACTIVA   STICHTINGSKAPITAAL   

      

Materiële vaste activa   Algemene reserve 

                                                          

 € 29.225 

   Bestemmingsreserve algemeen       € 10.000                                    

   Bestemmingsreserve Lustrum algemeen € 10.000  

Instrumentarium € 1.250  Bestemmingsreserve Tournee € 15.000  

Vervoermiddelen € 1.175  Reservering aanschaf Epe-viool  

Bestemmingsreserve loonkosten 

 € 4.633 

€ 5.000 

 

  € 2.425   € 44.633 

     € 73.858 

VLOTTENDE ACTIVA      

   KORTLOPENDE SCHULDEN   

Voorraden  € 1.000    

   Crediteuren €1.612  

Vorderingen   Overlopende passiva € 8.824  

     € 10.436 

Debiteuren € 0     

Overige belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

€ 4.229     

Overige vorderingen € 365     

Overlopende activa € 17.812     

  € 22.041    

      

Liquide middelen  € 58.828    

      

      

      

      

      

  € 84.294   € 84.294 



 

 

Winst- en verliesrekening over 2021 

 

 

 

Opbrengsten  € 101.852 

   

Subsidies € 59.500  

Bedrijven sponsoring € 18.185  

Opbrengst cd/dvd + SENA vergoedingen € 646  

Bijdragen leden € 17.461  

Recettes en uitkoop € 3.016  

Donaties € 2.793  

   

Kosten  € 102.917 

   

Personeelskosten € 39.537  

Afschrijvingen € 2.020  

Productie € 25.849  

Instroom € 499  

Vervoerskosten € 4.682  

Verkooplasten € 0  

Marketing € 8.439  

Organisatie € 21.891  

   

Bedrijfsresultaat  € -1.065 

   

Financiële baten en lasten  € -96 

   

Resultaat  € -1.161 

 

 

 

 

 

Toelichting 

 

De omzet van de stichting bedroeg in 2021 € 84.294. Het boekjaar werd 

afgesloten met een licht negatief resultaat van € 1.161. 

 

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

het HJSO. Naast sponsoren en donateurs die bereid zijn 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 door de jaren heen hebben erkend en 

financieel hebben bijgedragen. Het HJSO waardeert dat de Gemeente 

Groningen dat ook in de huidige beleidsperiode (2021-2024) blijft doen. 

Naast de structurele ondersteuning vanuit de Gemeente Groningen is mede 

dankzij de bijdragen van een groep trouwe sponsoren, een laatste bijdrage 

van voormalig hoofdsponsor GasTerra, en een aantal aanvullende fondsen 

de begroting dit jaar goed rond gekomen. Op pagina 18 en 19 van ons 

jaarverslag wordt dit verder toegelicht. Vanzelfsprekend is de coronacrisis 

van invloed geweest op onze financiën. In het merendeel van seizoen 2020-

2021 hebben wij geen (betaalde) concerten kunnen geven, waardoor we dit 

jaar veel minder inkomsten hadden uit recettes. Anderzijds hebben we ook 

kosten bespaard doordat concerten en andere activiteiten niet door konden 

gaan, zoals kosten voor vervoer, catering en muziekrechten. Net als in 2020 

liepen de gemiste inkomsten en niet gemaakte kosten grotendeels gelijk 

op. En net als in 2020 is met name het annuleren van onze buitenlandse 

concertreis van invloed geweest op onze jaarcijfers. Bij het opstellen van de 

begroting voor 2021 gingen we er vanuit dat we dat jaar weer een 

buitenlandse concertreis zouden kunnen maken. In tegenstelling tot 2020 

zijn we in 2021 ook daadwerkelijk op pad gegaan, maar helaas hebben we 

deze reis op de tweede dag alweer moeten afbreken, zoals toegelicht op 

pagina 13 van het jaarverslag. Met de reisorganisatie zijn op voorhand 

gelukkig goede afspraken gemaakt. Door middel van een voucher wordt 

het merendeel van de kosten doorgeschoven naar volgend jaar. In de zomer 

van 2022 zullen wij dus een nieuwe poging wagen voor deze tournee in 

Zuid-Frankrijk.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders dan in 2020 zijn er in 2021 dus wel kosten gemaakt voor de tournee, 

zoals het busvervoer op de eerste twee dagen, de hotelovernachting in 

Noord-Frankrijk en marketingkosten, waardoor de post ‘Productie’ hoger 

ligt dan in 2020 – maar alsnog veel lager dan gemiddeld. Alle orkestleden 

hebben hun bijdrage voor de tournee volledig teruggekregen, waardoor de 

post ‘Bijdragen leden’ een stuk lager is uitgevallen dan begroot. De kosten 

die in 2021 zijn bespaard door het vroegtijdig annuleren van deze reis zijn 

ingezet voor de bestemmingsreserves lustrum en voor een nieuwe 

bestemmingsreserve, te weten loonkosten. Deze is bestemd voor de 

toekomstige stijging van de loonkosten in het kader van de Fair Practice 

Code, zoals toegelicht bij ‘Organisatie’ (blz. 14 jaarverslag). Hiermee zijn we 

uitgekomen op een licht negatief resultaat van € 1.161 en kunnen we de 

uitvoering van onze activiteiten voorlopig waarborgen. De reserves die we 

de afgelopen jaren hebben kunnen opbouwen zijn voor ons van groot 

belang, en we verwachten dat we deze de komende jaren hard nodig zullen 

hebben. Doordat de afgelopen jaren diverse sponsors zijn weggevallen (St. 

Beringer Hazewinkel, GasTerra, Gasunie), heeft het HJSO een aantal 

financiële uitdagingen. Sinds de economische crisis is het lastig gebleken 

om nieuwe sponsors te werven, en daarom is in 2021 een begin gemaakt 

met het sterker inzetten op aanvullende fondsen. Het werven van extra 

inkomsten, vanuit nieuwe sponsors dan wel overige fondsen, blijft een 

aandachtspunt voor de komende jaren. Gelukkig is het HJSO de coronacrisis 

zelf zonder al teveel kleerscheuren doorgekomen, doordat misgelopen 

inkomsten grotendeels opliepen met niet gemaakte kosten.  

 

Kostenreductie is daarnaast een dagelijkse prioriteit in de in financieel 

opzicht al zeer bescheiden huishouding van het HJSO. De reserves waarover 

de stichting beschikt maken het mogelijk een eventueel tekort voor komend 

jaar op te kunnen vangen, maar dit biedt uiteraard geen structurele 

oplossing. Er wordt daarom actief verder gezocht naar aanvullende 

financiering. In ons jaarverslag staat op pagina 17 een overzicht van de 

jaarrekening, en op pagina 18 en 19 een verdere toelichting op de cijfers. 


