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Stichting Ja te AMSTERDAM 

1.1  Algemene informatie stichting

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- A. Verheggen 

- D. Citroen

- P. Hofmeister

De directie wordt gevoerd door:.

De doelstelling van Stichting Ja wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

Het initiëren en uitvoeren van projecten die bijdragen aan het promoten en uitbouwen van het 

(inter)nationale netwerk en de infrastructuur, het bevorderen en aanwakkeren van de belangstelling voor 

de beoefening van (jazz)muziek, ter verbetering van de professionaliteit (van musici) in en van deze 

sector(en) en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Blijkens de akte d.d. 4 april 2007 werd de stichting Stichting Ja per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34272168.
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Stichting Ja te AMSTERDAM 

2.1  Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 5.076 719

Subsidievorderingen 26.250 -

Overige vorderingen 41 3.000

Overlopende activa - 66

31.367 3.785

Liquide middelen 976 14.560

Totaal activazijde 32.343 18.345

AMSTERDAM , 29 april 2016

Stichting Ja

A. Verheggen D. Citroen

P. Hofmeister

31 december 2015 31 december 2014
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Stichting Ja te AMSTERDAM 

2.1  Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves 11.114 17.636

11.114       17.636       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 8.417 337

Overige schulden 45 -

Overlopende passiva 12.767 372

21.229 709

Totaal passivazijde 32.343 18.345

AMSTERDAM , 29 april 2016

Stichting Ja

A. Verheggen D. Citroen

P. Hofmeister

31 december 2015 31 december 2014
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Stichting Ja te AMSTERDAM 

2.2  Staat van baten en lasten over 2015

2015 Begroting

 2015

2014

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 13.531 15.000 -

Subsidiebaten 77.000 92.500 -

Sponsorbijdragen 4.000 10.000 -

Baten 94.531 117.500 -

Personele lasten 50.260 48.600 -

Materiële lasten 12.282 16.600 -

Activiteitenlasten 62.542 65.200 -

Bruto exploitatieresultaat 31.989 52.300 -

Producent 20.582 24.350 264

Kantoor 2.336 9.900 1.389

Publiciteit 15.395 18.050 2.150

Beheerslasten 38.313 52.300 3.803

Exploitatieresultaat -6.324 - -3.803

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - - 464

Rentelasten en soortgelijke kosten -198 - -177

Som der financiële baten en lasten -198 - 287

Resultaat uit gewone exploitatie -6.522 - -3.516

Resultaat -6.522 - -3.516

Bestemming resultaat:

Overige reserve -6.522 - -3.516

-6.522 - -3.516

AMSTERDAM , 29 april 2016

Stichting Ja

A. Verheggen D. Citroen

P. Hofmeister
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Stichting Ja te AMSTERDAM 

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

Vergelijkende cijfers en begroting

De stichting organiseert in cycli van twee jaar een project. In de even jaren vindt de financiële en 

beleidsmatige voorbereiding plaats. In de oneven jaren vindt het eigenlijke project plaats. Vanwege de 

verschillen in aard en omvang van de activiteiten in de even en oneven jaren worden in de jaarcijfers geen 

vergelijkende cijfers, uitgezonderd die van de balans opgenomen. Voor de oneven jaren stelt het bestuur 

een begroting op. De vergelijking tussen de begroting en realisatie is in bijlage A opgenomen. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 

winststreven'.

De activiteiten van Stichting Ja, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

- het initiëren en uitvoeren van project(en) die bijdragen aan het promoten en uitbouwen van het 

(inter)nationale netwerk en de infrastructuur van de Nederlandse muzieksector. De stichting formeert in dat 

kader eens in de twee jaar een big band, bestaande uit de meest talentvolle (Nederlandse) jeugdige 

jazzmuzikanten in de leeftijd tot 21 jaar. Deze big band treedt in dat jaar op een aantal evenementen op.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Keizersgracht 317 te AMSTERDAM .
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Stichting Ja te AMSTERDAM 

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

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.

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.

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.

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.

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.

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.

 - 7 -



Stichting Ja te AMSTERDAM 

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Financiële baten en lasten

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

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

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

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.

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.

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

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.
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3.  OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Ja te AMSTERDAM 

3.  Overige gegevens

3.1  Wettelijke vrijstelling

3.2  Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014

3.3  Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2015 wordt verwezen naar de staat van baten en 

lasten.

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond 

van artikel 2:396 lid 7 BW.

De jaarrekening 2014 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 3 april 2015. Het bestuur heeft 

de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
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