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Stichting Inspire2liveMusic
Oprichting en middelen
De Stichting is op 25 maart 2011 opgericht en is statutair gevestigd te Hendrik Ido Ambacht.
De Stichting verkrijgt haar middelen onder meer uit het geven van concerten, verkoop van producten,
bijdragen, giften en donaties
Bestuur
De samenstelling van het bestuur van Stichting Inspire2liveMusic per 31 december 2013 is als volgt:
- De heer P. Overduin, voorzitter
- De heer M.P. Meerkerk, penningmeester
- De heer M. de Waard, secretaris
Doel van de stichting:
De stichting heeft ten doel:
a. het (financieel) ondersteunen van initiatieven, projecten en activiteiten die een maatschappelijk,
sociaal, charitatief of wetenschappelijk belang beogen in het algemeen;
b. het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van de genezing,
gezondheid en welzijn van mensen die lijden of hebben geleden aan een vorm van kanker in het
bijzonder.
ANBI
De Stichting is door de belastingdienst gerangschikt als algemeen nut beogende instelling.
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Jaarrekening
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Staat van baten en lasten
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans
Toelichting op de staat van baten en lasten
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Balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming)

Activa
(IN EURO’S)
Vlottende activa
Voorraad
Liquide middelen

31-12-2013

1.628
4.027
--------------

Passiva
(IN EURO’S)
Reserves
Overige reserve

4.618
4.764
-------------5.655

9.382

-------------5.655
==========

-------------9.382
==========

31-12-2013

31-12-2012

5.655
--------------

9.382
-------------5.655
-------------5.655
==========
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31-12-2012

9.382
-------------9.382
==========

Staat van baten en lasten over 2013
(IN EURO’S)

Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving, concerten en
verkoopproducten
- Contributies koor
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Storting goede doelen

2013

2012

119.337
18.185
-------------137.522

70.208
17.816
-------------88.024

-106.610
--------------

-49.780
--------------106.610

Kosten t.b.v. realiseren baten
Inkoop producten, kosten concerten

-33.573
--------------

-49.780
-38.298
--------------

-33.573
Werving baten
Kosten van beleggingen

-577
--------------

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Saldo van baten en lasten

-38.298
-564
--------------

-577

-564

-489
--------------141.249

-247
--------------88.889

--------------3.727
==========

--------------865
==========

=
-3.727
--------------3.727
==========

-865
=
--------------865
==========

Toevoeging/onttrekking aan:
Onttrekking overige reserve
Toevoeging overige reserve
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor
de Jaarverslaggeving.
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van
het resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld,
worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder
aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Reserves en fondsen
Binnen reserves en fondsen wordt onderscheid gemaakt in vrij besteedbaar vermogen en vastgelegd
vermogen.
Vrij besteedbaar vermogen
De overige reserve zijn een onderdeel van het vrij besteedbaar vermogen, waarvan de
bestedingsmogelijkheid door het bestuur wordt bepaald.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
Een exploitatieoverschot wordt verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Een
exploitatietekort wordt in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar is.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
ACTIVA
Vlottende activa
(IN EURO’S)
Voorraad
Voorraad wijn, cd’s en stroopwafels

Liquide middelen
Rabobank
Kas

31-12-2013

31-12-2012

1.628
---------------1.628
===========

4.618
---------------4.618
===========

3.555
472
---------------4.027
===========

3.764
1.000
---------------4.764
===========

De liquiditeiten worden aangehouden ten behoeve van de bedrijfsvoering en de doelstellingen en
anderzijds ter belegging.
PASSIVA
Reserves

Overige reserve
Boekwaarde 1 januari
Toevoeging/onttrekking

9.382
-3.727
---------------5.655
===========

Boekwaarde 31 december
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10.247
-865
---------------9.382
===========

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013
Algemene toelichting bij staat van baten en lasten over 2013
Er zijn geen begrotingscijfers van 2013 opgenomen in de staat van baten en lasten aangezien er
geen begroting is opgesteld voor boekjaar 2013. De stichting heeft gekozen om geen begroting op te
stellen, aangezien zij dit niet noodzakelijk acht als zijnde sturingsinstrument.

2013

2012

119.337
---------------119.337
===========

70.208
---------------70.208
===========

18.185
---------------18.185
===========

17.816
---------------17.816
===========

(IN EURO’S)
Baten uit eigen fondsenwerving
Opbrengsten concerten, verkoop producten en giften

Contributies
Contributies koorleden Inspire2live choir
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2013

2012

29.073
4.500
---------------33.573
===========

33.798
4.500
---------------38.298
===========

577
---------------577
===========

564
---------------564
===========

192
40
180
77
---------------489
===========

24
125
=
98
---------------247
===========

(IN EURO’S)

Kosten t.b.v realiseren baten
Inkoop producten, kosten concerten
Onkostenvergoeding dirigent

Kosten van beleggingen
Bankkosten

Kosten van beheer en administratie
Telmachine
Websitekosten
Kantoor benodigdheden
Overige algemene lasten
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Overige informatie

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende de jaren 2013 en 2012 waren geen werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband.
Bezoldiging bestuurders
De bestuurders van de stichting hebben gedurende 2013 en 2012 geen bezoldiging ontvangen voor
haar bestuurstaken. De voorzitter en tevens dirigent van het Inspire2live Choir heeft gedurende het
boekjaar een onkostenvergoeding ontvangen voor zijn werkzaamheden als dirigent van het koor ad.
€ 4.500 (2012: € 4.500)
Hendrik Ido Ambacht,
Stichting Inspire2liveMusic
Bestuur:

De heer P. Overduin, voorzitter

De heer M. Meerkerk, penningmeester

De heer M. de Waard, secretaris
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Overige gegevens
Accountantscontrole
Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek) is de stichting niet
controleplichtig om welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.
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