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TOELICHTING OP HET FINANCIEEL JAARVERSLAG PER 31 DECEMBER 2018. 
VALUTA in €    
   
1. Algemeen.  
   
1.1. De Stichting Maastrichtse Componisten is opgericht op 6 augustus 
2009, verder te noemen de Stichting.  
   
1.2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Maastricht.  
   
1.3 De Stichting heeft ten doel:  
a. het in stand houden, archiveren en het ten uitvoer doen brengen van 
 het muzikale erfgoed van componisten die geboren, geleefd, 
 gestudeerd  en/of gewerkt hebben in Maastricht en hiermee een 
 aantoonbare band hebben.  
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande 
 in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.  
   
1.4 De financiële middelen van de Stichting ter verwezenlijking van het 
 doel worden verkregen door:  
 1. opbrengsten van activiteiten mits niet strijdig met de 
 doelstelling;  
 2. subsidiegelden en sponsorgelden;  
 3. toevallige baten.  
    
1.5. De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 6 leden. De 
bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.   
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van 
hun functie gemaakte kosten  
     
2. Waarderingsgrondslagen.  
   
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij 
anders weergegeven.   
   
Activa en passiva in vreemde valuta, voor zover voorkomend, zijn 
omgerekend in euro's aan de koers aan het eind van het jaar. Transacties 
in vreemde valuta, voor zover voorkomend, zijn omgerekend aan de koers op 
het tijdstip van de transactie. De koersresultaten zijn geboekt onder 
koersverschillen.   
   
De Stichting boekt alle inkomsten en uitgaven in de periode waarin zij 
als cashflow werkzaam zijn.  
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3. Vaste Activa.  
   
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde. De 
afschrijvingskosten worden berekend op basis van de technische levensduur 
van het actief.    
In het jaar van aanschaf worden geen afschrijvingskosten berekend.   
    
4. Vlottende activa.  
    
4.1. Handelsdebiteuren.  
Aangezien alle ontvangsten worden geadministreerd op basis van het 
kasstelsel zijn er geen debiteuren te rapporteren.   
4.2. Transitoria.  
Hieronder vallen nog te verrekenen BTW posten.   
     
5. Liquide middelen.  
     
De liquide middelen zijn ter vrije beschikking van de Stichting.   
     
6. Eigen Vermogen.  
    
Exploitatieresultaten over voorgaande jaren zijn zonder verrekening van 
vennootschapsbelasting door het bestuur verwerkt in het eigen vermogen 
van de stichting.     
Het bestuur van de Stichting is van mening dat zij vrijgesteld is van het 
betalen van vennootschapsbelasting. Indien echter vanwege veranderde 
omstandigheden vennootschapsbelasting betaald moet worden, dan zal dit 
rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen, een accumulatie van 
exploitatieresultaten van het lopende jaar en de daaraan voorafgaande 
jaren geboekt gaan worden.   
Het exploitatieresultaat over het financiële jaar 2018 is conform het 
bovenstaande in het eigen vermogen verwerkt.   
   
7. Langlopende schulden.  
     
Er zijn geen langlopende schulden.   
     
8. Kortlopende schulden.  
     
8.1. Leveranciers.  
   
Onder dit hoofd worden opgenomen alle schulden met een (resterende) 
looptijd van ten hoogste een jaar.    
   
8.2. Transitoria.  
   
Hieronder zijn opgenomen de nog te verrekenen bedragen.   
     
9. Productie.  
     
Hieronder zijn opgenomen de kosten voor de projecten die in het 
verslagjaar zijn uitgevoerd.   
     
10. Bijdrage kosten.  
     
Hieronder zijn opgenomen de bijdragen in Festival Vocallis en Jeker 
Klassiek.   
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11. Personeel.  
     
De Stichting heeft geen personeel in dienst.    
   
   
12. Statutair Bestuur.  
     
Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur vastgesteld 
aantal van zes bestuurders.    
     
 
13. Jaarrekening.  
     
Conform artikel 5 lid 2 van de statuten van de Stichting worden de 
jaarstukken door het bestuur vastgesteld. Het bestuur besluit het 
exploitatieresultaat over het financiële jaar 2018 zonder verrekening van 
vennootschapsbelasting te verwerken in het eigen vermogen.   
     
Maastricht, 12 maart 2019   
     
Het Bestuur:   
   
De heer P.G.G. Eggen (Voorzitter)   
Mevrouw Z.E. Meli (Secretaris)   
De heer K. Damhof (Penningmeester)   
De heer A.L.H.M. Harmes (bestuurslid)   
De heer J.J.F. van den Boogard (bestuurslid)   
De heer P.M. Vermeulen (bestuurslid)   
 
 
 
 

BALANS        
     Boekjaar  Boekjaar 

     2018  2017 
ACTIVA        
Vlottende activa       
BTW-restitutie     €     1.167,00    €     1.756,00  
Bank      €  11.661,82    €  10.697,16  
ACTIVA totaal     €  12.828,82    €  12.453,16  

        
PASSIVA        
Eigen vermogen       
Inleg oprichters     €        700,00    €        700,00  
Overige doel reserves     €     1.600,00    €     1.600,00  
Ingehouden winsten voorgaande jaren   €     7.422,15    €     6.546,15  
Ingehouden winst dit jaar    €        587,14    €        876,00  
Eigen vermogen totaal    €  10.309,29    €     9.722,15  
Overlopende passiva     €     2.000,00    €     2.000,00  
Overige kortlopende schuld    €        519,53    €        731,01  
PASSIVA totaal     €  12.828,82    €  12.453,16  
 
   



Stichting Maastrichtse Componisten - Jaarverslag 2018 P| 4 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

EXPLOITATIEREKENING      
     Boekjaar  Boekjaar 

    
 2018  2017 

Baten        
Sponsorbijdragen     €  12.300,00    €  24.100,00  
Begunstigers     €        175,00    €        195,00  
Opbrengst activiteiten     €        478,60    €        475,00  
Baten totaal     €  12.953,60    €  24.770,00  

        
Lasten        
Webkosten     €        379,60    €        299,00  
Bankkosten     €        115,75    €        119,00  
Algemene kosten     €     1.084,07    €     2.039,00  
Partituur/instrumentenhuur    €           36,95    €        418,00  
Gagevergoeding artiesten    €        250,00    €     1.000,00  
Productie       €     9.750,09    €  19.519,00  
Bijdrage kosten     €        750,00    €        500,00  
Lasten totaal     €  12.366,46    €  23.894,00  

        
Netto resultaat uit gewone bedrijfsvoering   €        587,14    €        876,00  

        
Resultaat na belasting     €        587,14    €        876,00  
  
   
   
   
   


