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1. Algemeen
Doel van de vereniging
De vereniging stelt zich ten doel Stichting De Nationale Opera, gevestigd in Amsterdam, in brede
zin te ondersteunen, en in het algemeen de ontwikkeling van de muziekdramatische kunst in
Nederland te bevorderen, de belangstelling van het publiek voor de Nationale Opera te
vergroten, publiek en de Nationale Opera dichter bij elkaar te brengen.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a)
het werven van leden en donateurs;
b)
het in verenigingsverband ontwikkelen van activiteiten die bijdragen tot de bloei en
continuïteit van Stichting De Nationale Opera;
c)
het verlenen van steun aan door anderen ondernomen activiteiten die samenhangen met
of kunnen dienen tot bevordering van dit doel.
De vereniging is door de belastingdienst aangewezen als culturele algemeen nut beogende
instelling. (cultuur ANBI)

2. Bestuur
Bestuurssamenstelling
Bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit
leden gekozen, met dien verstande dat Stichting De Nationale Opera het recht heeft één lid van
het bestuur als zodanig te benoemen.
De bestuurssamenstelling is per 31 augustus 2014 als volgt:

I.Y. Tan
J. Miggelbrink
E.R. Bal
J. Spaans
E.G. Koopmans
I. Prinsen
R. Tiben
T. de Witt-Wijnen
E. Danker

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder, namens Stichting De Nationale Opera

3. Verwerking resultaat vorig boekjaar 2012/2013
De algemene ledenvergadering heeft op 9 januari 2014 de jaarrekening 2012/2013 vastgesteld.
Het resultaat over vorig boekjaar is toegevoegd aan de algemene reserves.

4. Balans per 31 augustus 2014
Activa

31 augustus 2014 31 augustus 2013

Vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende posten

3.580

2.346

Liquide middelen

133.528

168.502

Totaal activa

137.108

170.848

58.078
14.513

53.186
4.892

72.591

58.078

Kortlopende schulden

54.517

44.000

Voorzieningen

10.000

5.000

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Resultaat

Vooruit ontvangen baten

Totaal activa

63.770

137.108

170.848

5. Rekening van baten en lasten over het boekjaar 2013/2014
Uitkomst
2013/2014

Begroting
Uitkomst
2013/2014 2012/2013

B a t e n
Contributies

109.093

116.400

107.152

Schenkingen

36.590

35.000

34.852

Interest

1.187

1.000

1.284

Advertenties

3.825

5.300

5.292

150.695

157.700

148.580

Secretariaatskosten

29.996

47.500

53.702

Bulletin

31.842

35.000

37.450

Steun De Nationale Opera

45.000

45.000

40.000

Fotojaarboek

12.000

15.000

9.679

6.669

10.000

(4.579)

675

0

2.436

L a s t e n

Ledenactiviteiten, per saldo
Incidentele kosten en reserveringen
Toevoeging voorzieningen

Saldo van baten en lasten

10.000

5.000

136.182

152.500

143.688

14.513

5.200

4.892

6. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Financiële positie van de vereniging
Zoals uit deze jaarrekening blijkt, is het eigen vermogen van de vereniging toegenomen. De
steunbijdrage aan De Nationale Opera wordt geheel uit het positieve saldo van dit jaar
betaald. Het bestuur stelt daarnaast een voorziening in, waaruit in de naaste toekomst te
verwachten grote uitgaven kunnen worden betaald. Voor dit verenigingsjaar wordt aan de
voorziening een bedrag van € 10.000 toegevoegd. Het bestuur is voornemens de website te
verbeteren en beter te laten aansluiten bij de website van de Nationale Opera. Ook wil het
bestuur meer aan promotie gaan doen.

Grondslagen voor waardering
Vaste activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs,
minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De materiële vaste activa worden lineair in vijf jaar afgeschreven.

Vlottende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen
wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover niet anders vermeld
staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de vereniging.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Resultaatbepaling
Opbrengsten
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Aan
het boekjaar worden eveneens (deels) toegerekend die baten en lasten die voortvloeien uit
beleidsvoornemens van het bestuur.
Schenkingen worden als baten verantwoord in het boekjaar van ontvangst.

Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen
voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
(Voorzienbare) verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

7. Toelichting op de balans
31-08-14

31-08-13

Vorderingen en overlopende posten
Vooruitbetaalde bedragen
Overige overlopende posten

2.346
3,580
3.580

2.346

4.448

14.047

129.000

154.277

80

178

133.528

168,502

Eigen vermogen
Saldo aanvang boekjaar

58.078

53.186

Toevoegingen aan fondsen

10.000

Saldo baten en lasten

14.513

4.892

82.591

58.078

9.517

4.000

45.000

40.000

Liquide middelen
ABN AMRO rekening-courant
ABN AMRO ondernemersdeposito
Kas

Kort lopende schulden
Crediteuren
Donatie DNO
Vooruit ontvangen contributie

63.770
54.516

107.770

8. Toelichting op de rekening van baten en lasten
Contributies

contributie

aantal leden
2013/2014 2012/2013

Individuele leden

40

1.163

1.382

Gezinsleden

75

772

955

125

64

72

20

244

271

2.265

2.680

Donateurs
Leden Fidelio

Nieuwe leden, die na 1 april zijn aangemeld, betalen in dat jaar een lager bedrag. Gezinsleden
en donateurs bestaan meestal uit twee personen die recht hebben op deelname aan door de
vereniging georganiseerde activiteiten.

Schenkingen
Dit betreft in het boekjaar ontvangen schenkingen, waaronder de schenkingen van leden in de
vorm van lijfrente.

Interest
Dit betreft ontvangen interest op de liquide middelen.

Secretariaatskosten

Salariskosten
Administrateur
Bestuurskosten
Porti
Overige secretariaatskosten

2013/2014

2012/2013

0
6.200
8.780
3.705
11.312

27.421
5.994
6.128
5.218
7.778

29.997

53.702

13.172
1.172

10.687
1.008

12.000

9.679

Fotojaarboek
Kosten fotojaarboek
Af: opbrengsten verkoop fotojaarboek

De niet verkochte fotojaarboeken worden door DNO voor representatiedoeleinden gebuikt.

Ledenactiviteiten
Fidelio
Kosten
Opbrengsten

9.490
1.915
7.575

Filmavonden en overige activiteiten
Kosten
Filmavonden
Overige ledenactiviteiten

Opbrengsten
Filmavonden en overige
Vrijval Voorziening 2012/2013

10.787
17.167
27.954

19.004
5.000
24.004
3.050

Reizen
Kosten
Opbrengsten

56.319
61.175
4.856 -

Saldo Ledenactiviteiten

6.669

9. Overige gegevens
Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 januari 2013 is besloten geen gebruik meer te
maken van een accountant, maar een kascommissie in te stellen die rapporteert aan de
algemene ledenvergadering conform Burgerlijk Wetboek 2 artikel 48 lid 2.

10 Voorstel verwerking resultaat 2013/2014
Aan de algemene ledenvergadering wordt voorgesteld het saldo van baten en lasten over
2013/2014 ad. € 14.513 toe te voegen aan de algemene reserve.

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera, Amsterdam

Verklaring van de kascommissie over het boekjaar 2013/2014

Ingevolge mandaat van de ledenvergadering heeft de kascommissie de financiële bescheiden en de
financiële verantwoording over het boekjaar 2013/2014 nagezien.
Reikwijdte onderzoek
Onderzoek van de kascommissie richt zich op de aanwezigheid van de (liquide) middelen en de vraag
of de uitgaven in het belang van de vereniging zijn gedaan. Het onderzoek is geen
accountantscontrole en mondt dan ook niet uit in een verklaring omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening. Bijv. de volledigheid van de ontvangsten en de correcte jaarafscheiding (zgn. cut‐off)
vallen buiten het bereik van het onderzoek, al werden wel vragen gesteld als posten daartoe
aanleiding gaven. Dit jaar was er geen vaststelling van de post vooruitontvangen omdat incasso eerst
in het nieuwe boekjaar is geschied.
Oordeel
Het onderzoek heeft geen opmerkingen opgeleverd en de kascommissie stelt dan ook voor om het
bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

De kascommissie,
Jan Achten en Tiemen Drenth
Amsterdam, 28 december 2014

