Jaarverslag 2015

Stichting Opoe’s House of Music
te Hattem

Secretariaat:
H. Cazemier
Cramerlaan 3
8191 JD Wapenveld
Tel. 06-30516770

Stichting Opoe’s House of Music
Inhoud

Inhoudsopgave

2

1. Oprichting en doel van de Stichting

3

2. Bestuursverslag

4

3. Toekomst en plannen.

4

Jaarrekening - financieel

5

Verklaring van de accountant

7

Pagina | 2

Stichting Opoe’s House of Music
JAARVERSLAG 2015
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 secretaris en de heer X.V. Meijer in de functie van
penningmeester.
De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten. Slechts voor de stichting
gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
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Stichting Opoe’s House of Music
2.

Bestuursverslag

Het bestuur is in 2015 gestart met haar activiteiten om jaarlijks een evenement te organiseren
met 'good food, good music in a good location' ter ere van Opoe Barendsen. Daarbij is een
belangrijk onderdeel het stimuleren van talent en hen een podium te bieden.
In 2015 is een New Orleans avond gerealiseerd met Cajun Food, een Brassband, een talentband
en Joe Bowie en de Saskia Laroo band in muziektheater Odeon in Zwolle. Hier zijn 180
bezoekers op af gekomen.
Voorafgaand zijn 5 studenten geselecteerd die twee dagen getraind zijn door Joe Bowie.
Als publiciteitsactiviteit en aftrap zijn twee Rythm, Sound and Motion Experience
middagsessies gehouden bij het landhuis van Opoe Barendsen in Hattem. Hier zijn tweemaal
25 bezoekers op af gekomen.
Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde start waar alle elementen die bedacht zijn
gerealiseerd zijn. Mede doordat er in de begroting rekening was gehouden met meer bezoekers
en meer subsidie is het jaar afgesloten met een verlies van bijna 4000 euro.
3.

Toekomst en plannen.

Het bestuur is voornemens ook de komende jaren een evenement met dezelfde ingrediënten
neer te zetten in de omgeving Hattem. Echter, met de opgedane ervaringen en de bekendheid
die er nu is, zullen de evenementen een positief financieel resultaat moeten genereren.
Het belangrijkste lijkt daarbij de locatie in balans te brengen met de verwachte
bezoekersaantallen, maar ook wordt gedacht aan een andere verdienmodel.
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Stichting Opoe’s House of Music
Jaarrekening - financieel

Balans op 31 december 2015
Activa
Vorderingen

€

1.000

Liquide middelen

€

298

€

1.298

Stichtingskapitaal

€

-3.702

Tijdelijke lening H. Barendsen-Oosterhof

€

5.000

€

1.298

Passiva
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Stichting Opoe’s House of Music
Exploitatieoverzicht 2015
Opbrengsten

Kaartverkoop
Bijdragen workshops
Donaties en giften

Uitgaven

Inhuur artiesten
Zaalhuur

Overige uitgaven

Verkoopkosten
Algemene kosten (oprichting)
Bankkosten

Netto resultaat (verlies)

€
€
€

8.690
540
1.000

€
€

6.284
6.478

€
€
€

739
383
48

€

10.230

€

12.762

€

1.170

€

-3.702
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Stichting Opoe’s House of Music
Verklaring van de accountant
Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Opoe’s 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, 22 april 2016

Westmaas & Partners
Peter G. Westmaas MBA
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