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Stichting Inspire2liveMusic
T.a.v. het bestuur
Aert van NesstÍaat 6
3342 CA HENDRIK-IDO-AMBACHT

Hendrik-ldo-Ambacht, 10 mei 2017

Geacht bestuur,

Overeenkomstig uw opdracht brengen wij u hiermede verslag uit omtrent de uitkomsten van

onze werkzaamleden inzake de jaarrekening 2016.

l. Samenstellingsverk.laring

Opdrachl

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 vut Stichting Inspire2liveMusic te
HendrikJdo-Ambacht bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en
verliesrekening over 2016 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van hel besluur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur
van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de
volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaanekening berust bij het
bestuur van de stichting.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in
Nederland.
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Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn en zijn tot het verstrekken van verdere
toelichting gaame bereid.

Hoogachtend,

Tiemens Financiële Administraties

R.B. Tiemens
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Balans per 31 december 2016
(na resultaatsbestemming)

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden

Liquide middelen

Totaal

PASSIVA

Eigen vermogen
Overige reserves

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

31 2016 31 december 2015
€ €

1.386 1.666

38.349 36. r 89

39.735 37.85s

3l december 2016 31 december 2015
€ €

125 5.707

39.6r 0 32.148

39.73s 37.85s
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Winst- en verliesrekening over 2016

2016

Stichring Inspire2liveMusi§
llendrikJdo-Ambacht

l0 mei 2017

201 5

€

120.2s0
80.547

1..770

36
-871

197.820

202.567

-4.747

-5.582

€

r 04.839
35.232
2.657

144.538

1.42.728

1.810

-879

___931

€€

Bedrijfsopbrengsten
Netto-omzet

Bedrijfslasten
Afdracht goede doelen
Kosten realisatie opbrengsten
Overige bedrijfslasten

Bedrij/sresulÍaat

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten

NelÍoresultaal

88
-967
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Toelichting

ALGEMEEN

De stichting, opgericht op 25 maart 201 I en statutair gevestigd te HenrikJdo-Ambacht, 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 genezing, gezondheid en welzijn van mensen, die lijden ofhebben geleden aan
een vorm van kanker in het bijzonder.

De stichting is door de Belastingdienst gerangschikt als algemeen nut beogende instelling
(ANBr).

De stichting verkrijgt haar middelen onder meer uit het geven van conceÍen, verkoop van
producten, bijdragen, giften en donaties.

(irondslagen voor waardering

Tenzij anders vermeld z4n acÍiva en passiva gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen c.q
nominale waarde.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische aanschafprijzen verminderd met
op economische levensduur gebaseerde afschrijvingen.

De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische aanschafuaarde, dan wel lagere
marktwaarde. onder aftrek van een eventuele voorziening voor oninbaarheid.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een voorziening
voor mogelijke oninbaarheid.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, vrij ter beschikking van de

vennootschap.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan derden geleverde goederen en verrichte
diensten na aftrek van hierop betrekking hebbende kortingen en exclusief hierover geheven

belastingen.
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Winsten op diensten worden genomen op het moment dat deze gerealiseerd zijn. Kosten
worden toegerekend aan de periode waarin zij zijn ontstaan. Verliezen worden genomen,
zodra deze bekend zijn.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
economische levensduur. Op (im)materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van de
aanschafivaarde.

Personele bezetting

In het boekjaar was geen personeel in dienst van de stichting (2015:geen).
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BAI,ANS

Voorraden

Voorraad wijn, CD's etc

Liquide middelen

Kas
Rabobank

Eigen vermogen

Overige reserves

Stand per 31 december 2015
Resultaat boekjaar

Stand per 31 december 2016

Overige schulden en overlopende passiva

Administratiekosten
Bankrente en -kosten
Afdracht goede doelen
Contributies
Overige

2016 2015
€ €

1.386 1.666

399
37.950

1.997
34.t92

i8-349

5.707
-5.582

125

2016 2015
€ €

500
164

38.000
270
676

500
89

31 .389
170

32.148

€

7

39.610
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WINST _ EN VERLIESREKENING

Netto-omzet

Baten uit eigen londsenwerving
Contributies koor

Bedrijfslasten

Afdracht goede doelen
Kosten realisatie opbrengsten
Overi ge bedrij fslasten

Kos te n re alis atie opbrengste n

Inkoop producten, kosten concerten
Onkostenvergoeding diri gent
Vergoeding zangcoach

Ov e r i ge b e dr ijfs I as t e n

Porti en kantoorbenodigdheden
Administratie- en advieskosten
Kleding koor
Diversen

2016
€

2015
€

1'.76.683 124.728
21 .137 19.810

tq&a )44é33

_2[Défr 142J24

120.250
80.547

1.770

74.147
5.200
1.200

626
514

104.839
35.232
2.657

28.832
5.200
1.200

349
678

1.463
167

80147 _35232

1J7e 2ó51
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2016 2015
€€

Financiële baten en lasten

Re nte bate n e n s o ortge I ij ke opbre ngs t e n

Rentebaten bankrekeningen

Re nte I as te n e n s oortge I ij ke I aste n

Rente- en bankkosten bankrekeningen

Per saldo aan lasten

36 E8

871

8555555555555555 U9

Overiqe informatie

B e zo ldi ging b e s t uur de r s

De bestuurders van de stichting hebben gedurende 2016 en20l5 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 € 5.200 (2015: € 5.200).

Hendrik-Ido-Ambacht, l0 mei 2017

Stichting Inspire2liveMusic

Bestuur:

De heer P. Overduin, voorzitter

De heer M. Meerkerk. pe nningmeester
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De heer M. de Waard. secretaris
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