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Behandeld door : J. te Pas-Ormel

Referentie : 651100/NR/1

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van

€ 23.939 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 6.193, samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Jazz NL te Leusden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij

horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende

Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u

ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met het in de jaarrekening

opgenomen stelsel van waardering en resultaatbepaling. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante

informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan

ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze

werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening

overeenkwam met onze kennis van Stichting Jazz NL.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften

in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen

er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben

uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van de stichting betreffen het initiëren en uitvoeren van projecten die bijdragen 

aan het verstevigen en uitbouwen van het (inter)nationale netwerk en de infrastructuur van de

Nederlandse jazzsector.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is bij het uitbrengen van de jaarrekening als volgt samengesteld:

- de heer M. Peek, voorzitter;

- mevrouw A.J. Verheggen, secretaris;

- de heer S. Rozier, penningmeester;

- mevrouw E.M. van der Molen, algemeen bestuurslid;

- de heer A. Beets, algemeen bestuurslid.

SLOT

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan.

Tot het geven van nadere informatie zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,

BonsenReuling

Namens deze,

 

 

J. te Pas-Ormel, 

Accountant-Administratieconsulent.              
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JAARSTUKKEN 2021

- Jaarverslag van het bestuur

- Jaarrekening



JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Het jaarverslag van het bestuur is separaat opgesteld en is te raadplegen via de website van de stichting:

www.jazznl.com.



JAARREKENING



BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overige vorderingen en overlopende activa 7.900 25.310

Liquide middelen  (2) 16.039 11.866

 23.939 37.176

PASSIVA

Eigen vermogen  (3)

Overige reserves 12.867 6.674

Kortlopende schulden  (4)

Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.670 -

Overige schulden - 21.100

Overlopende passiva 9.402 9.402

11.072 30.502

 23.939 37.176

Samenstellingsverklaring afgegeven
Stichting Jazz NL, Leusden 6



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021

€ €

2020

€ €

Baten  (5) 41.970 53.335

Directe lasten  (6) 33.848 44.825

Brutomarge 8.122 8.510

Kosten

Algemene kosten  (7) 1.811 1.655

Bedrijfsresultaat 6.311 6.855

Financiële baten en lasten  (8) -118 -119

Resultaat 6.193 6.736

Belastingen  (9) - -

Resultaat 6.193 6.736

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van de stichting betreffen het initiëren en uitvoeren van projecten die bijdragen aan het verstevigen en

uitbouwen van het (inter)nationale netwerk en de infrastructuur van de Nederlandse jazzsector. De stichting is

geregistreerd in het handelsregister onder nummer 32121552.

Continuïteit

Gevolgen coronavirus COVID-19

Er is in Nederland veel onzekerheid over de economische gevolgen van het coronavirus COVID-19. De stichting merkt op

dit moment (nog) geen nadelige gevolgen van het coronavirus COVID-19 vanuit financieel perspectief. De kans is echter

wel aanwezig dat de economische gevolgen van het coronavirus COVID-19 de stichting komend jaar (of komende jaren)

wel zullen raken. Op dit moment zijn hiervoor geen concrete aanwijzingen en verwacht het bestuur van de stichting dat zij

haar activiteiten kan blijven voortzetten.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur

van Stichting Jazz NL zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen maakt die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen

opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en

met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening. Voorts is rekening gehouden met 

het bepaalde in Richtlijn C.1 Kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, 

zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden

bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De looptijd van de vorderingen bedraagt ten hoogste

één jaar.

Liquide middelen

Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Deze schulden worden na

eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde

van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de

omzet geheven belastingen.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd

op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Directe lasten

Onder de directe lasten wordt verstaan de direct aan de geleverde diensten toe te rekenen lasten.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van

uitgegeven en ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 7.900 25.310

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten inzake project "New York Round Midnight Orchestra" 7.900 7.900

Stichting Sena, Sena Performers International Jazz Laureates Festival &
Conference - 17.410

7.900 25.310

2. Liquide middelen

Rabobank 16.039 11.866

Samenstellingsverklaring afgegeven
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PASSIVA

3. EIGEN VERMOGEN

2021

€

2020

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 6.674 -62

Resultaatbestemming boekjaar 6.193 6.736

Stand per 31 december 12.867 6.674

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.670 -

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden - 21.100

Overlopende passiva 9.402 9.402

9.402 30.502

Overige schulden

Te betalen kosten Sena Performers International Jazz Laureates Festival - 21.100

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.502 1.502

Vooruitgefactureerde bedragen 7.900 7.900

9.402 9.402

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021

€

2020

€

5. Baten

Project "Grand Ladies of Swing" - 5.000

Project "New York Round Midnight Orchestra" 7.200 5.925

Sena Performers International Jazz Laureates Festival 34.770 42.410

41.970 53.335

6. Directe lasten

Project "New York Round Midnight Orchestra"  7.848 5.925

Sena Performers International Jazz Laureates Festival 26.000 38.900

33.848 44.825

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband. 

Overige bedrijfskosten

7. Algemene kosten

Accountantskosten 1.343 1.231

Verzekeringen 424 424

Overige algemene kosten 44 -

1.811 1.655

8. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten -118 -119

Samenstellingsverklaring afgegeven
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9. Belastingen

Ondertekening directie voor akkoord

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Leusden, 3 maart 2022

  

 

 

M. Peek S. Rozier

  

 

 

E.M. van der Molen A. Beets

Samenstellingsverklaring afgegeven
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