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2585JK Den Haag

Betreft Jaartekening2}lT
Kenmerk 0838/2017
Datam '16 maat2018

Geachte bestuur,

Hierbif brengen wij rapport uit over boekjaar 2017 met betrekking tot de jaatrekenng201,7 van uu/ stichting,
waarin begrepen de balans met tellingen van € 57 .975 en de winst-en-vediesrekening sluitende met een
resultaat van € 19.294

SAMENST ELLINGSVE RKI-ARING

Aan: het bestuur

De iaarrekening van Stichting Cantatediensten Kloosterkerk is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-
verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor Frnanci6le vemlaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nededands 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 Titel 9 Boek 2 van het Nededandse Burgedijk lTetboek (B\9. Wii hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financidle 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
fi^geg 

^tr 
dat het beeld van de jaanekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Cantatediensten

Kloosterkerk. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen
om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getouwheid van de jaarekening.

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 vanuit gaan datwij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouv/eliik omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA ve'rwijzen wij
v na?r www.nba.nl/uideg-samens tellingsverklaring.



Stichting Cantatediensten Kloosterkerk te Den Haag

ALGEMEEN

Doelstelling

De activiteiten van Stichting Cantatediensten I{loosterkerk bestaan voornamelijk uit het organiseren van de
uitvoeringen van Cantates in diensten in de I(loosterkerk te Den Haag.

Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit mevrouwJ.E. Biesheuvel-Vermeijden, mevrouw A.L. Garretsen,
mevrouw C.CJ. Janse, de heer P.C. Hoogendoorn, de heer D. Vogel, de heer A.F. Meijster.

Administratie

De financidle administratie en nadere uitwerking wordt door ons kantoor verzorgd. De registratie vindt plaats
met behulp van het financieel pakket Cash. Hierbij is mede gebruik gemaakt van de door u verstrekte
gegevens en inlichtingen.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zljn 'lii ga tne bereid.

Hoogachtend,

I. Sahin AA
DevAlp Accountants en Adviseurs B.V.
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Stichting Cantatediensten Kloosterkerk te Den Haag

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden

Vordedngen

Ovedopende activa

Liquide middelen

31 december 2017 31 december 2016

6.01,3(2)

(3)

€€€€

1.539

50.423

1.931

25.075

57.975 27.009



31 december 2017 31 december 2016

€€€€

PASSIVA

Eigen vermogen (s)

Kapitaal 40.375 21.091

Voozieningen (6)

Or.'erige voorzieningen 17.253 5.92g

Kortlopende schulden O

Overlopende passiva 347

-6-
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Stichting Cantatediensten Kloosterkerk te Den Haag

STAAT VAN BATEN EN I.ASTEN OVER 2OU

2017 201,6

€

Baten
Lasten

Overige bedrij fs kos ten

Exploitatieresultaat

Financiele baten en lasten

Aandeel in het resulta^rvan
deelnemingen

Resultaat

(8)

(e)

37.794

5.662

8.870

1.035

32.132

29

7.835

54
(1()

(1 1)

32.161

-12.867

7.889

-2.930

1,9.294 4.959
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Stichting Cantatediensten Kloosterkerk te Den Haag

GROND SLAGEN VO OR WAARDERING EN RESULTAATB EPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Cantatediensten l(loosterkerk bestaan voornamelijk uit het organiseren van de
uiwoeringen van Cantates in diensten in de Kloosterkerk te Den Haag.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaanekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen van de entiteit, zoals hieron der z14n

beschreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zljn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waadn ze voorzienbaar zrin.

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de onderneming is euro (€).

GRONDSIAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financi€le vaste activa

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakeltl-k en Frnancitlle beleid kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd tegen de netto-vermogenswaatde. Deelnemingen v/aarin deze invloed ontbreekt, worden opgenomen
tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend met een voorziening voor waardeverminderingen.

Vooraden

De voortaden grond- en hulpstoffen, alsmede de handelsvoorraden, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
op basis van de gewogen gemiddelde kostprijs, dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van een
vootziening voor incourantheid.

Votderingen en overlopende activa

Vordedngen worden bij eerste verwetking opgenomen tegen rei:le waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Kordopende schulden en ovetlopende passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reille waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.
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Stichting Cantatediensten Kloosterkerk te Den Haag

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte

diensten enezijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaat,gewaardeerd tegen historische kostpriizen.

Financi€le baten en lasten

De rentebaten en -lasten hebben betrekking op de renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen

gelden in de verslagperiode.

Aandeel in het tesultaat van deelnemingen

Als resultaat van deelnemingen waadn invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakeliike en Ftnancitjle

beleid, wordt opgenomen het aan de stichting toekomende aandeel in het result^ tvan deze deelnemingen. Dit
resultaat wordt bepaald op basis van de bii Stichting Cantatediensten Kloosterkerk geldende gtondslagen voor

waatdering en resultaatbepaling.

o



Stichting Cantatediensten Kloosterkerk te Den Haag

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER2OIT

1. Financiile vaste activa

Maatvhap Resi de n tie B ach E ns en b le t
Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar
Naar voorziening

Stand per 31 december

Per balansdatum heeft de stichting een kapitaalbelang van
Haag.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

Gereed product en handelsgoederen

Voorraad boeken "Als Bach weer klinkt"

3. Vorderingen

Ovedopende activa

Lijfrentes
Bankrente
Overige overlopende activa

57o in Maatschap Residentie Bach Ensembles te Den

31-12-2017 31-'.t2-2016

6.013:

2017 2016

€

-5.928
-11.325

17.253

€

-13.988
8.060

5.928

1.510

29
1.680

54
200

1.539

10-

1.934



Stichting Cantatediensten Kloosterkerk te Den Haag

31,-1,2-2017 31,-1,2-2016

4. Liquide middelen

ING Bank N.V., nr. 1991320
ING Bank N.V., nr. 1991,320 zakelijk spaarrekening

5. Eigen vefinogen

Kapitaa/

Stand per '1. januan
Resultaat

Stand per 3l december

6. Voorzieningen

Overige voorzieningen

L'oo@e n i ng de e ln en i ng Maab chap Ru i de n tie B ach E ns e n b let

Stand per I januan
Aandeel in het resultaat

Aanzuiverin g kapitaal / v errekeningen

Stand per 31 december

7. Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Representatiekosten
Overige overlopende passiva

4.369
46.054

2.075
23.000

50.423 25.075

201,7 20r6

21.081

19.294
16.122

4.959

40.375

5.928
12.867

21.081

13.988
2.930

18.795
-1,.542

1,6.91,8

-10.990

17.253 5.928

48
299

11

347



Stichting Cantatediensten Kloosterkerk te Den Haag

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN I-ASTEN OVER 2017

8. Baten

Bij&agen Kloosterkerk
Lijfrentes
Verkoop boek "Als Bach weer klinkt"
Subsidie inzake lustrum
Legaten

9. Overige bedriifskosten

Algemene kosten

Accountantskosten
Reptesentatiekosten
Bankkosten
I{osten verkoop boek "Als Bach weer klinkt"

10. Financi€le baten en lasten

Financi6le baten en lasten

Financi€le baten en lasten

Bankrente

11. Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Resultaat deelneming

201,7 2016

5.000
2.320
3.474
2.000

25.000

5.000

3.870

37.791 ' 8.870

500 500
550 362
r75 173

4.437

5.662 1.035

29

5129

54

-12.867 -2.930

1)



Stichting Cantatediensten Kloosterketk te Den Haag

Ondertekening iaarrekening voor akkoord door bestuurders

Den Haag, t6 maatt2018

Mt.J.E. Biesheuvel-Vermeijden, voorzitter Mr. P.C. Hoogendoorn, penningmeester
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bijlage bij rapport
d.d. 1(r maatt2018

SPECIFICATIE RESULTAAT STICHTING CANTATEDIENST EN KLOOSTERKERK

2017 201,6

Baten

Opbrengst collectes
Subsidies
Giften
Bijdrage Kloosterkerk (x)

Lijfrentes (*)

Lasten

Musici en solisten
Organisatiekosten
Overige uirvoeringskos ten
Accountantskosten
Opmaak, drukwerk en reclamekosten
Huur, koop, verzending bladmuziek

27.207
0

8.9t2
5.000
2.320

32.195
5.000

1,2.510

5.000
3.870

35.693
9.207
1.272

1.180
1,.1,39

495

38.092
9.505
1.674

1.130
2.539

276

43.439

48.986

-5.547

-5.000
-2.320

-t2.867

58.575

53.216

5.359

-5.00t)
-3.870

-3.511

Resultaat cantatediensten

Bijdrage Kloosterkerk (x)
Lijfrentes (x)

Resultaat voor qrinstverdeling conform maatschapsovereenkomst

(*) Baten die geen deel uitmaken voor de verdeling van het resultaat conform de resultaatvetdeling
van de maatschapsovereenkomst van Maatschap Residentie Bach Ensembles.
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