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Bestuursverklaring
De stichting is opgericht op 4 maart 2002. Zij staat ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 30179859.
Deze jaarrekening werd opgemaakt aan de hand van de administratieve bescheiden welke onder
berusting zijn van de voorzitter/penningmeester van de stichting. Het resultaat over het
zeventiende boekjaar 2018 bedraagt € 1948,17 negatief. Een bedrag van € 1975, - is ten laste
gebracht van de bestemmingsreserve, resulterend in een positief verschil van € 26,83.
De volgende activiteiten vonden plaats:
Op 10 juni een zeer gevarieerd concert met werken van de Franse componist F Couperin, 350
jaar geleden geboren
Tijdens de zomervakantie een vijftal goed bezochte zondagse koffieconcerten na de
morgendienst. Vijf organisten gaven achtereenvolgend diverse stukken ten gehore, waarbij een
educatieve toelichting vooraf bijdroeg aan het optimaliseren van het luistergenot.
De organisatie van het Festival Oude Muziek heeft de Tuindorpkerk met haar unieke orgel ook
weten te vinden en dat betekenende dat het Ruprecht-Orgel een schitterende bijdrage heeft
kunnen leveren aan het thema van 2018: Het Bourgondische Leven! Drie evenementen.
Ook het Festival Mystieke Vrouwen vond deels onderdak in de Tuindorpkerk. Op 18 november
werd daar Stabat Mater van Pergolesi uitgevoerd.
Het concert van 10 juni 2018 en de koffieconcerten werden door de stichting georganiseerd en
de twee laatst genoemde evenementen zijn door de Tuindorpkerk en deels door vrijwilligers van
de stichting gefaciliteerd. Geconstateerd kan worden dat de belangstelling goed was.
De bestuursleden van de stichting zijn de bestuurders die staan ingeschreven in het
handelsregister. Er vond in 2018 geen wijziging plaats.
Na de oprichting van de stichting is door de belastingdienst aan de stichting een fiscaal nummer
toegekend te weten 8106.63.568. Voorts heeft de belastingdienst vastgesteld, dat geen sprake is
van ondernemerschap voor de omzetbelasting en de stichting niet inhoudingsplichtig is voor de
loonbelasting. Één en ander uiteraard behoudens wijziging van omstandigheden.
Voorts heeft de belastingdienst bij beschikking van 20 september 2007 vastgesteld, dat de
stichting aangemerkt wordt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting
staat bovendien als culturele stichting geregistreerd. Dit betekent, dat zij die giften doen aan de
stichting deze giften maal 1,25 (1,5 voor vennootschappen) kunnen aftrekken van hun
belastbaar inkomen voor zover de gever aan de overige fiscale vereisten voldoet, waarnaast de
stichting vrij van schenkingsrecht giften mag ontvangen. De stichting heeft nu ook een
internetadres, zodat de stichting met de publicatie van een aantal basale gegevens haar status als
“culturele ANBI” kan behouden.
Zie: www.stichtingruprechtorgel.nl
Vastgesteld op basis van schriftelijke instemming van alle bestuursleden in januari 2019 en ter
vergadering van 19 maart 2019.

J. van Ravenhorst
voorzitter/penningmeester

R.L. Haan
secretaris
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Balans per 31 december 2018
Activa
ING-bank
Totaal:

31-12-2017
€ 4.820,61
€ 4.820,61

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve activiteit*)
Totaal:

€ 2.320,61
€ 2.500,00
€ 4.820,61

31-12-2018
€ 2.872,44
€ 2.872,44
€ 2.347,44
€ 525,00
€ 2.872,44

Eigen vermogen 31-12-2017
€ 2.320,61
Resultaat 2018, na afboeking op bestemmingsreserve €
26,83
Eigen vermogen 31-12-2018
€ 2.347,44

*) bestemmingsreserve als garantie voor te organiseren of te subsidiëren concerten.

Resultaten 2018 exploitatieoverzicht
Inkomsten
Bijdrage Tdk
Collectes, concerten in 2018
Incidentele particuliere giften
Opbrengst CD’s en boekjes
Bijdragen div externe fondsen
Rente (renterekening) over 2018 en 2017
Uitgaven
Uitgaven honoraria en kosten musici
Website en promotiekosten
Vergoeding kerkgebouw
Administratiekosten (ING).

€
€
€
€

Financieel resultaat 2018

€
€
€
€
€
€
€

1.800,00
1.218,54
125,00
70,00
1.279,42
2,08
4.495,04

€
€

- 6.443,21
- 1.948,17

4.382,38
152,35
1.800,00
108,48

Aangezien het resultaat van het Couperinconcert € -1.975,00 bedroeg, wordt dit bedrag op de
bestemmingsreserve afgeboekt, zodat dan het volgende resultaat verschijnt:
Resultaat :
€ - 1.948,17
Ten laste van bestemmingsreserve
€
1.975,00
Eindresultaat komt ten gunste van het eigen vermogen.
€
26,83
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