
Toelichting bij de Jaarrekening 2018 van Stichting Noordhollands Jeugdorkest. 

Het Noordhollands Jeugdorkest heeft in 2018 een positief resultaat geboekt van € 10.667. Dit is ruim 

€ 6.400 meer dan het begrote resultaat van € 4.200. De stichting heeft hiermee de vermogenspositie 

aanzienlijk versterkt tot ruim 38.000 (= eigen vermogen, vermeerderd met reservering voor een 

toekomstige tournee). 

 

De kosten zijn vrijwel uitgekomen op de begrote, zij het iets anders verdeeld over de verschillende 

rubrieken: de kosten hebben € 51.698 bedragen tegenover een begroting van € 51.850. De 

belangrijkste afwijkingen aan de kosten zijn de € 1.500 hoger uitgevallen zomerkampkosten, 

tegenover lagere kosten van winterkamp (€ 300), dirigent (€ 1.000) en gehuurde bladmuziek (€ 300). 

 

Het groter dan begrote resultaat is toe te schrijven aan “meevallers” aan de batenzijde: de 

concertinkomsten hebben de verwachting met ruim € 3.300 overtroffen (door hogere 

bezoekersaantallen) en de contributieinkomsten zijn hoger uitgevallen, doordat 2018 gemiddeld 

meer leden telde dan waarop de begroting was gebaseerd (€ 2.860). 

 

NB. 

In 2017 is besloten af te zien van het organiseren van een tournee (in elk geval in 2019). De reserve 

toekomstige tournee van € 15.000 is in deze opstelling gehandhaafd, maar kan feitelijk beschouwd 

worden als deel van het eigen vermogen. Met ruim k€ 38 aan eigen vermogen heeft het NHJO een 

buffer van ongeveer 75% van de gemiddelde jaaromzet. Het voldoet hier ruimschoots aan het in 

2014 gestelde criterium een buffer aan te houden van minstens 30%. 

 

Toelichting op de balans: 

Activa:  

 Kas in beheer bij de penningmeester van de Stichting Vrienden van het NHJO 

 Saldi giro en spaarrekening volgens jaaropgave ING 2018 

 De vooruitbetaalde facturen betreffen aanbetalingen voor zomer- en winterkamp 2018 in het 

Koos Vorrinkhuis. 

Passiva 

 Het saldo eigen vermogen komt tot stand door het saldo eigen vermogen van 2017 te 

vermeerderen met het positieve resultaat 2018.  

 Het bedrag van € 2.005 aan kortlopende schulden betreft een op balansdatum nog niet 

ontvangen declaratie van een repetitor, en de nog niet ontvangen huurnota van de muziekschool 

Heiloo betreffende het jaar 2018. 
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