
 1 

 
 
 
 
Haarlem, 3 januari 2020 
 
 
Geacht Bestuur, 
 
Hierbij presenteer ik u de jaarrekening 2019, bestaande uit de balans per 31 december 2019, 
de resultatenrekening over 2019 en een toelichting op beide. 
 
Over het boekjaar 2019 werd een resultaat behaald van € 817,71. Het kapitaal van de 
stichting is daardoor iets gegroeid, nl naar € 32.198 per einde 2019. 
 
Op de hiernavolgende pagina’s vindt u een toelichting op de uitgangspunten, de balans per 
einde 2019 en de resultatenrekening over het jaar 2019 en een toelichting op die cijfers. 
 
Een aanzienlijk deel van de kosten van het muziekfestival in 2018 in samenwerking met het 
Concertgebouw, was nog niet voldaan in het vorige boekjaar. We hadden daar een 
voorziening van €30.704 voor getroffen. Daar staat nog €1.550 van open in het afgelopen 
boekjaar. En we hadden verder ongeveer €1.681 teveel voorzien; dit bedrag komt dus ten 
goede aan het resultaat.  
 
We verwachten €4.572 aan omzetbelasting terug te krijgen over 2019. De aanvraag zal in 
maart ingediend worden.  
 
 
L.D.J. van Rossem 
Penningmeester Alba Rosa Viëtor Stichting. 
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Algemeen 
 
Waar in dit rapport wordt gesproken over de ARV Stichting, wordt voluit bedoeld de Alba 
Rosa Viëtor Stichting met als bestuurders: 
 
M.C. van Veen, voorzitter 
L.D.J. van Rossem, penningmeester 
H. Bosch-Tetzner, secretaris 
 

Doel van de Stichting 
 
Het beheer van de muzikale nalatenschap van Alba Rosa Viëtor en het geven van bekendheid 
aan deze nalatenschap. 
 

Kamer van Koophandel 
 
De Alba Rosa Viëtor Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder 
nummer 34331500. 
 

Personeel 
 
Per aanvang en per ultimo boekjaar was geen personeel in vaste dienst. 

 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING 
 

Jaarrekening 
 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de onderstaande algemene grondslagen 
inzake waardering en resultaatbepaling. 
 

Activa en passiva 
 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, 
tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend 
aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij 
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het maken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden.  
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Vergelijkende cijfers 
 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.  
 

Materiële vast activa 
 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van 
lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. 
 

Vorderingen 
 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een 
voorziening voor oninbaarheid. 
 

Algemeen resultaat 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en de kosten van andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn. 

Netto-omzet 
 
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in 
het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief omzet 
belasting alsmede de ontvangen subsidies. 
 

Kosten 
 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
 

Afschrijvingen 
 
Afschrijvingen worden berekend op basis van de geactiveerde waarden met inachtneming van 
de geschatte levensduur van de betreffende activa. 
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Balans per einde boekjaar   2019   2018 
          
Activa         
          
vastgelegde middelen   0,00   0,00 
vlottende middelen   4.572,25   37.049,57 
liquide middelen   29.176,39   25.036,08 

          
    33.748,64   62.085,65 
Passiva         
          
kapitaal   32.198,64   31.380,93 
langlopende verplichtingen   0,00   0,00 
kortlopende verplichtingen   1.550,00   30.704,72 

          
    33.748,64   62.085,65 
          

          
          
          

Resultatenrekening over   2018   2018 
          
opbrengsten   5.600,00   61.847,49 
directe kosten   -1.681,18   42.661,74 
          
bruto bedrijfsresultaat   7.281,18   19.185,75 

          
algemene kosten 1.223,48   1.448,85   

huisvestingskosten 0   0   

afschrijvingskosten 0   0   

honoraria en salarissen 5.239,99   25.297,50   

financiële baten 0,00   0,00   

incidentele baten en lasten 0,00   0,14   

          
subtotaal   6.463,47   26.746,49 
          

Resultaat boekjaar   817,71   -7.560,74 
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Toelichtingen   2019   2018 
          
Vastgelegde middelen         
          
aanschafwaarde op 1 januari   0,00   0,00 
cumulante afschrijvingen   0,00   0,00 
+ investeringen   0,00   0,00 
- desinvesteringen   0,00   0,00 
afschrijvingen lopend boekjaar   0,00   0,00 
          
stand op 31 december   0,00   0,00 
          
Vlottende middelen         
          
debiteuren       0,00 
omzetbelasting    4.572,25   6.049,57 
nog te ontvangen   0,00   31.000,00 
          
    4.572,25   37.049,57 
          
Liquide middelen         
          
kas   0,00   0,00 
Bestuursrekening   28.530,09   15.112,86 
Vermogens spaarrekening   0,00   9.764,07 
PayPal rekening   646,30   159,15 
          
    29.176,39   25.036,08 
          
Kapitaal         
          
stand per 1 januari   31.380,93   38.941,67 
Resultaat boekjaar   817,71   -7.560,74 
          
stand op 31 december   32.198,64   31.380,93 
          
Langlopende verplichtingen         
          
    0,00   0,00 
          
    0,00   0,00 
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Kortlopende verplichtingen         
          
vooruit ontvangen baten   0,00   0,00 
omzetbelasting   0,00   0,00 
nog te betalen kosten   1.550,00   30.704,72 
          
    1.550,00   30.704,72 
          
Opbrengsten         
          
Toegangskaarten   0,00   0,00 
CD en boekverkoop   0,00   127,36 
Bijdragen Fondsen   0,00   45.500,00 
Bijdragen Particulieren   5.600,00   7.730,00 
Overige inkomsten   0,00   8.490,13 
          
    5.600,00   61.847,49 
          
Directe kosten         
          
Jury compositieprijs   0,00   3.353,29 
Programmaboekje   0,00   2.447,51 
Prijzen muziekcompositie winnaars   0,00   5.000,00 
Musici festival   -1.681,18   12.350,00 
Zaalhuur   0,00   8.000,00 
Randprogrammering Festival 2018   0,00   1.536,66 
Publiciteit en promotie   0,00   6.894,42 
Overige directe kosten Festival 2018   0,00   1.232,86 
Restant kosten festival 2016   0,00   1.847,00 
          
    -1.681,18   42.661,74 
          
Algemene kosten         
          
Rente- en bankkosten   140,20   184,81 
Kantoorkosten   258,99   359,09 
Internet kosten   0,00   0,00 
Overige algemene kosten   824,29   325,45 
Kosten financieel jaarverslag   0,00   579,50 
          
    1.223,48   1.448,85 
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Huisvestingskosten   
  

  
  

          
huur   0,00   0,00 
gas, electra, water   0,00   0,00 
overig   0,00   0,00 
          
    0,00   0,00 
          
Honoraria         
          
Artistieke en Zakelijke leiding Festival 2018   0,00   19.297,50 
Advisering bestuur   5.239,99   6.000,00 
          
    5.239,99   25.297,50 
          
Afschrijvingskosten         
          
afschrijvingen   0,00   0,00 
          
        0,00 
          
Financiële baten         
          
Rente baten   0,00   0,00 
          
    0,00   0,00 
          
Incidentele baten en lasten         
          
betalings- en afrondingsverschillen   0,00   -0,14 
Oninbaar   0,00   0,00 
          
    0,00   -0,14 

 


