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Onderwerp

Rapport inzake jaarrekening 2021

Geachte bestuursleden,

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

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van 338.478 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van 134.741,
samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland te Eindhoven 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 lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting
is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  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 in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor  verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en  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 Vrienden van
philharmonie zuidnederland.

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 dan ook ervan 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.
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland bestaan voornamelijk uit het beheren
van de Vrienden en het Partnerprogramma van het orkest philharmonie zuidnederland.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Schellekens & Vrenken Accountants en Adviseurs

Accountant-Administratieconsulent
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Verslag Bestuur 2021  

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland 
 
 
Doelstelling 
De Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland bevordert de belangen en ondersteunt de 
activiteiten van het orkest. De Stichting doet dat door te werken aan publieksbevordering en gericht bij 
te dragen aan de financiële ruimte voor het orkest. Het bieden van een toekomst aan symfonische 
muziek,  innovatie, talentontwikkeling, muziekeducatie voor jeugdigen en jongeren en verankering 
van het orkest in de (regionale) samenleving zijn speerpunten van beleid.  
 
 
Bestuur Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland  
William Smit, lid, voorzitter  
Bart van Beurden, penningmeester 
Henk Dekkers, secretaris 
Henk Hagenberg, lid 
John Hawinkels, lid 
Bernard Ruyten, lid 
Anita Sijstermans, lid 
Paul Voncken, lid 
 
Leden Dagelijks Bestuur: voorzitter, penningmeester en secretaris. 
 
Aantal vergaderingen in 2021 
Algemeen Bestuur: 20 januari; 10 maart; 21 april; 9 juni; 21 juni; 22 september;  17 november 
M.u.v. de vergadering in september, vonden alle overleggen door de maatregelen t.g.v. corona, via 
Teams plaats. 
Dagelijks Bestuur: 20 januari; 1 februari; 22 februari; 2 maart; 2 april; 31 mei; 16 juni; 13 september; 
8 november. 
Overleg Dagelijks Bestuur met directie orkest: 25 maart; 21juni en 18 oktober 2021 
 
Balans en resultaten  
De balans per 31 december 2021 heeft een vermogenspositie van €  187.342 (in 2020: € 105.338). De 
Stichting Vrienden heeft een resultaat van € 134.741 (in 2020:  € 82.004). Aan philharmonie 
zuidnederland werd in 2021 een structurele bijdrage van € 216.000 overgemaakt. Deze is onder andere 
gebruikt om live stream concerten mogelijk te maken. 
 
Bijdragen aan Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland 
De financiële bijdrage van de Stichting Vrienden aan het orkest wordt mogelijk gemaakt door de 
bijdragen van Partners, Vrienden, giften en (incidentele) donaties.  
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Activiteiten voor Vrienden en Partners 
Als consequentie van de overheidsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19 pandemie is het 
activiteitenniveau gedaald ten opzichte van 2019 en 2020. Dit had ook invloed op het uitgavenniveau.  
 
Vriendenspecials 2021 – activiteiten voor Vrienden en Partners 
In 2021 zijn voor de Vrienden en Partners door de maatregelen t.g.v. corona geen activiteiten 
georganiseerd kunnen worden.  
 
Aantal Vrienden per (bijdrage) categorie 

  2021 2020 2019   
Vriend vanaf € 25 786 987 939   

Gouden Vriend vanaf € 45 1.261 1.188 1.191   
Beschermer vanaf € 130 195 186 180   
Stichter/Beschermer Zilver vanaf € 285 41 57 61   
Beschermer Goud Vanaf € 500 18     
Partner particulier vanaf € 1.500 26 26 28   
Partner zakelijk vanaf € 2.500 11 12 18   
Schenking  1     

       

Totaal   2.339 2.456 2.417   
 
Vrijwilligers 
De stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland kan niet zonder de helpende handen van 
vrijwilligers. De stichting Vrienden is dan ook blij dat zij een beroep kan doen op vele vrijwilligers. 
De vrijwilligers worden met name ingezet bij concerten van het orkest; ontvangen het publiek, 
beantwoorden vragen, helpen vrienden en bezoekers waar mogelijk en zijn het gezicht van de 
Vriendenbalie. Daarnaast kunnen vrijwilligers gevraagd worden voor diverse hand- en spandiensten. 
De stichting Vrienden heeft 35 vrijwilligers.  
 
Inzet vrijwilligers Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland 
Afhankelijk of er sprake is van een regulier of bijzonder, meet & greet-concert en/of wervingsconcert, 
worden 2-3 vrijwilligers per concert gevraagd om ons hierbij te ondersteunen en de Vriendenbalie te 
bemannen. In 2021 zijn er m.u.v. de maanden september en oktober geen reguliere concerten meer 
gegeven door de maatregelen t.g.v. corona. Alleen voor de concerten in oktober 2021 zijn vrijwilligers 
ingezet. Hieronder het overzicht met het aantal concerten in oktober 2021 per speelstad en het totaal 
aantal vrijwilligers dat aanwezig was. 
 
Speelstad  Aantal concerten Totaal aantal vrijwilligers 
Eindhoven 4   13    
Maastricht   -    
Breda    1   3    
Heerlen    1      
Den Bosch   1   2     
Tilburg    2   4     
Venlo    -    
Sittard/Geleen   -     
   
Totaal aantal reguliere concerten, oktober 2021: 9 
Totaal aantal aanwezige vrijwilligers bij concerten in oktober 2021: 22
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Missie en strategische keuzen  
Het bestuur heeft zich tot doel gesteld de maatschappelijke relevantie van het orkest te versterken en 
meer financiële ruimte voor het orkest te creëren. Wij zijn er daarbij van overtuigd dat symfonische 
muziek een stimulerende, helende en troostende kracht biedt en willen dat daarom in Zuid-Nederland 
uitdragen. We willen meer jongeren tot 18 jaar en meer ouderen vanaf 65 jaar met symfonische 
muziek in aanraking brengen. Dat moet wel georganiseerd worden, want het gaat niet vanzelf. Daarom 
zullen we ons in eerste instantie vooral richten op jongeren. Tegelijkertijd zullen we spontaan ontstane 
initiatieven die op ons pad komen en die gericht zijn op ouderen niet laten liggen. 

Onze Visie 
De philharmonie zuidnederland is in Zuid-Nederland de belangrijkste speler en pleitbezorger van 
traditionele en innovatieve concepten binnen de symfonische muziek.  
De Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland zorgt daarom voor een breed maatschappelijk 
draagvlak in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland en voor financiële middelen door 
actief het orkest te promoten en meer Vrienden en Partners te binden aan het Orkest. 
 
Tot slot 
Het bestuur dankt iedereen die de Vrienden van philharmonie zuidnederland, en daarmee het orkest, 
een warm hart toedraagt. Het bestuur zal zich blijven inspannen voor de doelstellingen en weet zich 
hiertoe gesteund door vele sympathisanten.  
 
 
juni 2022 
 



JAARREKENING



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31 december 2021 31 december 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren 3.024 2.650
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 958 4.319

3.982 6.969

Liquide middelen 334.496 233.033

338.478 240.002

338.478 240.002

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland
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31 december 2021 31 december 2020

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Algemene reserve 187.342 105.338
Resultaat boekjaar 134.741 82.004

322.083 187.342

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 4.109 33.523
Loonheffing 1.897 2.018
Pensioenen 1.704 538
Overlopende passiva 8.685 16.581

16.395 52.660

338.478 240.002
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

Realisatie
2020

Baten

Opbrengsten 424.493 408.520
Overige opbrengsten 3.277 13.274

Som der baten 427.770 421.794

Lasten

Besteed aan philharmonie zuidnederland

Structurele bijdrage 216.000 216.000
Eenmalige extra bijdrage - 11.000

216.000 227.000

Kosten van beheer en administratie

59.101 60.786
Afschrijvingen - 1.750
Kosten Vrienden 3.197 11.839
Kosten Partners 2.050 14.235
Bestuurskosten 609 801
Wervingskosten 7.606 18.030
Vouchers en vrijkaarten 385 452
Algemene kosten 4.081 4.897

77.029 112.790

Saldo 134.741 82.004

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

De  vaste activa worden gewaardeerd op kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
indien van toepassing bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt
voorgeschreven, en worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen 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. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd korter
dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Eigen Vermogen

Eigen vermogen bestaat uit de optelsom van de algemene reserves, bestemmingsreserve en het resultaat van
het lopend boekjaar.

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten
wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een
bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van
de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

De bestedingen aan het orkest zijn door het bestuur goedgekeurd en getoetst aan de doelstellingen van de
stichting vrienden van philharmonie zuidnederland.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de  vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingsprijs, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en - verliezen bij

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van  vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde 10.500
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -10.500

-

Boekwaarde per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde 10.500
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -10.500

Boekwaarde per 31 december 2021 -

Dit betreft de in 2015 aangeschafte Vriendenbalie. Deze zal in 5 jaar afgeschreven worden.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren

Debiteuren 3.024 2.650

3.024 2.650

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland
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Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2021 31-12-2020

Omzetbelasting

Omzetbelasting vierde kwartaal 899 4.260
Omzetbelasting suppletie 2020 59 59

958 4.319

Liquide middelen

ABN Amro rekening courant 217.179 122.625
ABN Amro Vermogensspaarrekening 71.964 71.964
ABN Amro Bestuurrekening 1.953 1.582
ING rekening courant 43.221 36.683
ING Bonus Spaarrekening 179 179

334.496 233.033

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2021 2020

Algemene reserve

Stand per 1 januari 105.338 275.630
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar 82.004 -170.292

Stand per 31 december 187.342 105.338

.

Resultaat boekjaar

Stand per 1 januari -82.004 170.292
Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar 82.004 -170.292
Onverdeeld resultaat boekjaar 134.741 82.004

Stand per 31 december 134.741 82.004

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 4.109 33.523

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing

Loonheffing 1.897 2.018

Pensioenpremies

Pensioenen 1.704 538

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland
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31-12-2021 31-12-2020

Overlopende passiva

Vakantiegeldreserve 1.383 1.388
Accountantskosten 1.515 1.857
Rente- en bankkosten 474 66
Werving telefoonactie - 3.000
Kosten vrijwilligers 268 -
Vooruitontvangen bedragen Partners 4.000 -
Vooruitontvangen bedragen Vrienden 1.045 270
Vooruitontvangen overige bedragen - 10.000

8.685 16.581

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN.

In november 2021 heeft het bestuur besloten om tot en met het jaar 2026 aan philharmonie

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

Realisatie
2020

Opbrengsten

Bijdrage Zakelijke Partners 21.230 27.920
Bijdrage Particuliere Partners 37.200 38.666
Bijdrage Zakelijke Partners niet btw plichtig 22.234 -
Bijdrage Beschermers 27.068 23.965
Bijdrage Gouden Vriend 61.561 56.863
Bijdrage Vriend 19.664 25.376
Bijdrage Beschermers 742 462
Bijdrage Gouden Vriend 2.099 1.891
Bijdrage Stichting Fafner 200.000 200.000
Bijdrage Stichters 32.695 33.377

424.493 408.520

Overige opbrengsten

Legaat t.b.v. instrumentenfonds - 10.963
Eenmalige giften coronahulp 3.277 2.311

3.277 13.274

Besteed aan philharmonie zuidnederland

Structurele bijdrage

Structurele bijdrage philharmonie zuidnederland 216.000 216.000

Eenmalige extra bijdrage

Bijdrage aankoop instrument - 11.000

Personeelslasten

Relatiemanager-bestuursassistent 40.038 41.417
Kosten vriendenadministratie 8.044 7.534

11.019 11.585
Overige administratiekosten - 250

59.101 60.786

Personeelsleden

Bij de vennootschap was in 2021 1 werknemer in dienst.

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland
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Afschrijvingen

Realisatie
2021

Realisatie
2020

Inventaris - 1.750

- 1.750

Overige bedrijfslasten

Kosten Vrienden 

Abonnementskortingen - 3.996
Vriendenevenementen - 4.006
Vriendenpassen 2.699 3.837
Kosten vrijwilligers 498 -

3.197 11.839

Kosten Partners

Partner(wervings)evenementen - 12.466
Vrijkaarten Partners 1.528 1.269
Overige kosten Partners 522 500

2.050 14.235

De kosten voor Partnerevenementen in 2020 betreffen het jaarlijkse Partnerdiner.

Bestuurskosten

Declaraties bestuur 609 801

De bestuurskosten betreffen uitsluitend de vergoeding voor reiskosten van bestuursleden op declaratiebasis.

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland
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Realisatie
2021

Realisatie
2020

Wervingskosten

Werving telefoonactie 4.055 2.839
Relatiebeheer 216 3.991
Promotiemateriaal 3.335 11.200

7.606 18.030

Het promotiemateriaal in 2020 bedraagt onder andere de kosten van de CD voor alle vrienden.

Vouchers en vrijkaarten

Vrijwilligers 385 452

Dit betreft de door het orkest doorberekende kosten voor kaarten voor vrijwilligers.

Algemene kosten 

Drukwerk 1.844 2.799
Cursus kosten - 735
Algemene kosten 663 667
Bankkosten 1.574 696

4.081 4.897

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland
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6 OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2021

De directie stelt voor om de winst over 2021 ad  toe te voegen aan de bestemmingsreserves.
Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt.

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Eindhoven, 19 juli 2022

W. Smit, voorzitter B. van Beurden, penningmeester 



OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1 Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de
vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen
controleverklaring toegevoegd.

Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland
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