JAARREKENING 2016
Stichting Orkest Orventus
Peellandstraat 15
5061XN Oisterwijk

INKOMSTEN

8.261,52

UITGAVEN

Kaartverkoop

2.808,40

Kosten bank, verzekeringen en KvK

-293,33

Contributie muziekbond

-607,71
-960,17

Subsidies

0,00

Sponsoren

1.000,00

PR en website

Donateurs

1.120,13

Algemene bestuurskosten
Repetities
Zaalhuur
Huur slagwerk

-1.621,70
-302,50
-50,00
-232,00

Bladmuziek

-668,34

Vrienden van Orkest Oventus

1.308,62

Vrienden van Orkest Orventus

Eigen bijdragen maaltijden

1.083,10

Maaltijden

0,00

-14,10

Solisten

Attenties

Eigen bijdrage barbecue

-6.694,57

Ledenbarbeque

0,00
-120,83
-1.134,95
0,00

Overige inkomsten

166,27

Overige kosten

-563,94

Kortlopende schulden

775,00

Kortlopende schulden

-125,00

Langlopende schulden

0,00

Langlopende schulden

0,00

RESULTAAT

1.566,95

Toelichting bij jaarrekening 2016

De inkomsten genoemd onder kaartverkoop zijn de netto inkomsten. Eventuele (service)kosten van de
theaters zijn hierin verwerkt.
Zaalhuur omvat de huur van de zaal alsmede de kosten voor techniek (licht/geluid).
De post sponsoren/donateurs bevat inkomsten die van derden zijn verkregen.
Voor de maaltijden tijdens concertweekenden en de ledenbarbeque worden in principe geen fondsen
van Orventus aangewend. Er is een post inkomsten en een post uitgaven van deze activiteiten. De
kosten worden hiermee gedekt.
Uitgaven voor Vrienden van Orkest Orventus bestaan uit de consumpties die een Vriend van Orkest
Orventus krijgt bij een concertbezoek. Verder wordt bij de jaarwisseling een attentie toegestuurd als
dank voor de bijdrage.
Onder PR en website vallen de uitgaven voor drukwerk (flyers, posters) en de kosten voor de hosting
van de website.
Overige inkomsten zijn onder andere de inkomsten uit het bol.com partnerprogramma.
Kortlopende schuld betreft onbetaalde rekeningen die nog bij boekjaar 2016 horen, en bedragen die
reeds geind zijn maar bij boekjaar 2017 horen.
 Op 31-12-2015 stond nog €125,- open. Deze kosten zijn in 2016 betaald.
 Op 31-12-2016 stond nog €775,- open. Deze kosten worden in 2017 betaald.
In 2016 zijn ook betalingen en inkomsten geweest die bij boekjaar 2017 horen.
 Op 31-12-2016 was reeds €600,- ontvangen voor 2017. In 2017 worden deze in de jaarrekening
opgenomen. Deze inkomsten staan in 2016 op de balans bij kortlopende schulden.
 Op 31-12-2016 was reeds €284,50 betaald voor 2017. Het betreft hier onder andere de inschrijving
voor het WMC. In 2017 worden deze in de jaarrekening opgenomen. Deze inkomsten staan in 2016
op de balans bij debiteuren.

