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Stichting “Opoes House of Music”

JAARVERSLAG 2016
1.

Oprichting en doel van de Stichting

De stichting is op 24 april 2015 opgericht en de in de oprichtingsakte genoemde doelstelling
luidt: “het faciliteren van podiumkunsten en soortgelijke kunstzinnige uitingen met als doel het
ontwikkelen van talenten bij uitvoerenden en het enthousiasmeren van het publiek”
De doelstelling van de stichting is niet gewijzigd en blijft onverkort van toepassing.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de heer J.E. Barendsen in de functie van
voorzitter, de heer H. Cazemier in de functie van secretaris en de heer X.V. Meijer als
penningmeester. In de loop van het jaar is K.J.L. Schreur als lid toegetreden, hij zal vanaf 2017
formeel tot het bestuur toetreden.
De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten. Slechts voor de stichting
gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Bij beschikking van de Belastingdienst is de stichting vanaf oprichting aangemerkt als
algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Dit houdt o.a. in dat
giften en donaties aan de stichting in aanmerking komen voor belastingaftrek.
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2.

Bestuursverslag

Het bestuur is in 2016 meerdere keren in vergadering bijeen geweest. Van deze vergaderingen
zijn verslagen gemaakt. De voorbereidingen zijn getroffen voor een tweede grote evenement;
een Jumpin' Jive event in een oude melkfabriek in 'sHeerenbroek. Nadat een hoofdact, catering
en het pand rond waren bleek dat het vinden van bijpassend talent niet haalbaar. Daarmee zou
de hoofddoelstelling, 'het stimuleren van talent' niet gehaald worden. Daarop heeft het bestuur
besloten dit evenement niet door te laten gaan, maar eerst terug te gaan naar de oorspronkelijke
opzet. Na een aantal sessies met belangrijke vrienden en sponsoren bleek dat de ingrediënten
'Hattem', 'talent' en 'Blues, gospel, jazz of brass' minimaal terug moeten komen in een event.
3.
Toekomst en plannen
Het bestuur is nu in een vergevorderd stadium om met de ingrediënten volgend jaar een New
Orleans event met dezelfde ingrediënten op 9 september 2017 neer te zetten in het centrum van
Hattem. Met regionale talenten in het voorprogramma en één van de beste bluesbands van
Nederland The Veldman Brothers op een podium. Met de opgedane ervaringen en de
bekendheid die er nu is, zullen de evenementen een positief financieel resultaat gaan genereren.
Een aantal sponsoren heeft zich voor meerdere jaren bereidt getoond financiele steun aan de
Stichting te verlenen. Ook de horeca in het centrum staat zowel financieel als kwa organisatie
positief tegenover de Stichting. Verder is de samenwerking aangegaan met Rond Uit Hattem en
de Oranjevereniging Hattem.
In het bestuur zal dhr. Schreur de functie van penningmeester formeel overnemen van dhr.
Meijer. Dhr. Meijer zal als strategisch adviseur betrokken blijven. Dhr. Veldhuis zal als
communicatie adviseur actief wordne.

Pagina | 4

Stichting “Opoes House of Music”
Jaarrekening - financieel

Balans op 31 december
2016

2015

Activa
Vorderingen
Liquide middelen

-

€

1.000

24

€

298

24

€

1.298

-3.226

€

-3.702

3.000
250

€
€

5.000
-

24

€

1.298

Passiva
Stichtingskapitaal
Lening H. Barendsen-Oosterhof
Lening J.E. Barendsen
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Exploitatieoverzicht
2016

2015

Opbrengsten
Kaartverkoop
Bijdragen workshops
Donaties en giften

1.000

8.690
540
1.000

1.000

10.230

Uitgaven
Inhuur artiesten
Zaalhuur

-

6.284
6.478

-

12.762

Overige uitgaven
Verkoopkosten (website)
Algemene kosten (verzekering)
Bankkosten

Netto resultaat

90
306
128

739
383
48

524

1.170

476

-3.702
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Verklaring van de accountant

Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting “Opoes House of Music” te Hattem
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de leiding van de
huishouding verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid
van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de
huishouding.

Werkzaamheden
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit
kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang
van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een
beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Hattem, 24 maart 2017

Westmaas & Partners
Peter G. Westmaas MBA
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