Toelichting bij de Jaarrekening 2015 van Stichting Noordhollands Jeugdorkest.
Het Noordhollands Jeugdorkest heeft in 2015 een positief resultaat geboekt van € 3.638. Begroot
was een neutraal resultaat. De stichting is hiermee voor het eerst in een reeks van jaren erin
geslaagd haar vermogenspositie te versterken.
De belangrijkste oorzaken voor het positieve resultaat zijn:
• De organisatie- en bestuurskosten zijn 30% lager uitgevallen dan begroot.
• De kosten van bladmuziek zijn met € 545 uitgekomen op ongeveer 35% van het begrote bedrag.
Dit hangt vooral samen met de repertoirekeuze; de bladmuziek van de programma’s in 2015 kon
relatief goedkoop gehuurd worden.
• De kosten van zowel het winter- als het zomerkamp hebben -met name door een scherpe inkoop
van alle benodigde etenswaren- zijn ruim binnen de begroting gebleven (ondanks het feit dat de
huurtarieven van het Koos Vorrinkhuis zijn opgeslagen.
• De concertinkomsten uit reguliere concerten zijn achtergebleven bij de begroting ,- dit is
gecompenseerd door een hoger dan begroot aantal contributie betalende leden.
NB.
Sinds het instrumentarium is overgedragen aan de Vrienden van het NHJO drukken de kosten van
aanschaf en onderhoud van het instrumentrium niet meer op de begroting van het NHJO,- dit is een
belangrijke verklaring voor het feit dat de Stichting NHJO met een redelijk stabiel inkomstenpatroon
nu wel een positief resultaat kan optekenen.
In 2014 is vastgesteld dat een buffer van ongeveer 30% van de jaaromzet, gezien het risicoprofiel van
het NHJO (verhouding vaste en variabele kosten en inkomsten), aanvaardbaar is. Daarom is
overeenkomstig een bestuursbesluit nu € 5.000 bestemd in een een reserve voor een toekomstig te
organiseren tournee.
Toelichting op de balans:
Activa:
• Kas in beheer bij de peningmeester
• Saldi giro en spaarrekening volgens jaaropgave ING
Passiva
• Het saldo eigen vermogen komt tot stand door het saldo eigen vermogen van 2014 te
vermeerderen met het positieve resultaat 2015 onder aftrek van de € 5000 die aan de bestemde
reserve is toegevoegd
• De kortlopende schulden op de balans ultimo 2014 zijn in 2015 voldaan.
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