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Adres van de stichting:  
 

Rubensstraat 28  

3443 GG Woerden  
 

Kvk nummer: 73141372  
 

RSIN nummer: 859370859  

Statutaire vestigingsplaats: Woerden  

Bestuursleden:  

Anton den Hartogh - voorzitter  

Fons Kroft - penningmeester  

Dorothe Kappenburg - secretaris  

Danielle Setz van Gent - bestuurslid  
 

Website: https://www.operavivafestival.nl  
 

Datum goedkeuring jaarrekening: 07-03-2023  
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Balans  
 
Activa  
 
Type Liquide middelen Beschrijving 31-12-2022 31-12-2021 

Bankrekening NL58RABO0335017029 102 153 

Spaarrekening NL55RABO3497326305 0 0 

Totaal Activa 102 153 

 

 

 

 

Passiva 
 
Reserves en Fondsen 
 

Bestemmingfonds project 31-12-2022 31-12-2021 

festival 2022             0 0 

0 0 

Totaal bestemmings reserve             0 0 

Totaal algemene reserve      102 153 

Totaal passiva 102 153 
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Staat van Baten en Lasten  
 
Baten 
 
 
 
Inkomsten uit contributies 

Inkomsten uit donaties en giften 

Inkomsten uit overige baten van 
particulieren 

Totaal baten van particulieren 

Inkomsten uit baten van bedrijven 

Inkomsten uit subsidies van 
overheden 

Som van de baten 

Overige baten 

Totaal baten beschikbaar voor 
doelstelling 

 

Werkelijk 2022  Werkelijk 2021 

1438  1800 

12650  20319 
 

4230  3745 
 

18318  25864 

5433  4525 
 

2513  2830 
 

26264  33219 

401  737 
 

26665  33956  
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Staat van Baten en Lasten  
 
Lasten 
 
 
 
Besteed aan doelstellingen: 

festival 2022 
 

- overige bestedingen aan doelstelling 

Besteed aan doelstellingen 

Wervingskosten: 

Website en hosting 

Kosten mailing acties 

Totaal Wervingskosten 

Kosten beheer en administratie: 

Kosten administratie 

Overige kosten beheer 
en administratie 

Totaal kosten beheer en 
administratie 

Som van de lasten 

Resultaat 

Saldo baten & lasten 

 

Werkelijk 2022  Werkelijk 2021 
 
 

17875  19682 
 

3631  5608 

21506  25290 
 
 

3445  6951 

1059  1208 

4504  8159 
 
 

391  324 
 

315  1059 
 

706  1383 
 

26716  34832 
 
 

-51  -876  
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Algemene toelichting  
 
Activiteiten  

Het Opera Viva Festival heeft als doel het toegankelijk maken van opera voor een breder publiek. De Stichting tracht dit  

doel te bereiken onder meer door: het organiseren van een festival, het doen van optredens, het geven van workshops,  

het geven van lezingen, culinaire festiviteiten en alles wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk  

kan zijn.  

Algemene grondslagen  
 
Algemeen  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen  

plaatsgevonden.  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  
 
Algemeen  

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.  

Effecten  
 
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.  

Liquide middelen  

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.  

Reserves en fondsen  
 
Algemene reserve  

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar 

voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.  
 

Bestemmingsfondsen  

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te worden als 

"bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. 

De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de  

geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).  

Opera Viva Festival - Jaarrekening: 2022 | pagina 6 van 9 



 
 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten  
 
Algemeen  

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 

Nalatenschappen  

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige 

betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.  

Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten  

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden, Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte  

kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De stichting heeft geen werknemers in  

dienst.  
 

De stichting heeft geen werknemers in dienst.  

Ratio's  
 
Omschrijving 2022 2021 

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de baten" 16,9% 24,0% 

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de lasten" 16,9% 23,4% 

Gerealiseerde verhouding tussen “besteed aan de doelstelling” en "Som van de lasten" 80,5% 72,6% 

Gerealiseerde verhouding tussen “kosten beheer en administratie” en "Som van de lasten" 2,6% 4,0% 
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Overige gegevens  
 
Vaststelling en goedkeuring  
 

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 07-03-2023  
 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een  

controleverklaring van de onafhankelijke accountant. De verklaring van de kascommissie is als bijlage bijgevoegd.  

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten  
 
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen.  

Gebeurtenissen na balansdatum  
 
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.  
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