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1. Algemene informatie 
 

Stichting IN DOORS chamber music festival 

RSIN: 860487866 

KvK nr.: 76045609 

Adres: Kerkstraat 92c, Hengelo 

Email: info@indoorscmf.nl 

Tel nr: +31 (0) 6 39 81 57 51 

Website: www.indoors-chambermusicfestival.nl 

 

2. Activiteiten 2020 
 

In februari 2020 heeft de eerste editie van het IN DOORS chamber music festival plaatsgevonden. Tijdens het 
festival hebben wij meer dan 400 bezoekers mogen ontvangen. Het bestuur is erg tevreden met het behaalde 
resultaat en wij hebben veel lovende reacties ontvangen van zowel bezoeker als artiesten. 

Vanwege de gedwongen sluiting van theaters en podia heeft stichting IN DOORS tijdens de zomer van 2020 
een aantal corona concerten georganiseerd in de buitenlucht. In totaal hebben 7 concerten plaats gevonden 
onder de noemer OUT DOORS. De concerten bleken een succes en waren meerdere malen volledig 
uitverkocht. 

In het najaar van 2020 zijn de voorbereidingen voor het IN DOORS chamber music festival gestart en is Het 
bestuur tevens gestart met de verdere professionalisering van de stichting. 



3. Bestuur 
 

Het huidige bestuur van stichting IN DOORS chamber music festival, zoals vermeld in de statuten is als volgt: 

 

Voorzitter: Lotte Grotholt 

Penningmeester: Tim Staal 

Secretaris: Sander Borst 

 

Tevens zijn er 3 nieuwe bestuursleden verworven, deze dienen nog officieel te worden opgenomen in de 
statuten. 

Bestuurslid 1: Pascal Oudergroeniger 

Bestuurslid 2: Emy Ganzeboom 

Bestuurslid 3: Isabelle Haverkort 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4. Winst en verlies rekening 

Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020 (14) 

Code Omschrijving Verlies Winst 

4100 Artiesten 24.520,21  

4110 Vrijwilligersvergoeding 332,29  

4200 Locatie huur 2.052,71  

4500 Contributies en abonnementen 9,50  

4510 Reclame en advertenties 950,00  

4530 Reis- en verblijfkosten 190,00  

4550 Bankkosten 55,74  

4740 Drukwerk, porti en vrachten 68,01  

4810 Accountants- en 
administratiekosten 

157,72  

4900 Betalingsverschillen 0,22  

7000 Inkopen 2.319,97  

8000 Omzet tickets  11.406,57 

8010 Sponsoring  5.267,50 

8020 Fondsen  30.000,00 
 Saldo winst 16.017,70  

  46.674,07 46.674,07 

16-03-2021, Hengelo 

Lotte Grotholt 

Tim Staal 

Sander Borst 



5. Balans 

Balans t/m 31-12-2020 (4) 

Code Omschrijving Activa Passiva 

0130 Inventarissen 1.032,23  

1010 Bank 12.320,35  

1600 Voorbelasting 0,12  

1650 BTW R/C 2.665,00  

 Saldo  16.017,70 

  16.017,70 16.017,70 

16-03-2021, Hengelo 

Lotte Grotholt 

Tim Staal 

Sander Borst 



6. Toelichting jaarrekening 
 
6.1 GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 
 

Algemeen 

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde. 

 

Vorderingen 

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en 
kasmiddelen. Momenteel beschikt de stichting over veel liquide middelen, dit vanwege het genoodzaakte 
annuleren van het IN DOORS chamber music festival 2021. Deze gelden zijn dus bestemd voor het festival in 
2022. 

 

Vrij besteedbaar vermogen 

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 
waarvoor de stichting is opgericht. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 
nominale waarde.  

 



 

6.2 GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
 

Algemeen 

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij 
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden. 

 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek 
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van 
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten. 

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. 
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

 

Activiteitenlasten 

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten. 

 

Beheerslasten 

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en 

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden. 

 

 

 

 

 



 

 

7. Overige gegevens 
 

Wettelijke vrijstelling 

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond 
van artikel 2:396 lid 7 BW. 

 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020 

De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 16 april 2021. Het bestuur heeft 
de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 

 


