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2. Jaarrekening           

2.1 Balans per 31 december 2020        

(na resultaatbestemming)          

            

      31 december 2020       16 juni 2020   

ACTIVA    € €    € €  

            

Vaste activa           

            

Materiële vaste activa          

Overige vaste activa  -    -   

     -     -  

            

Vlottende activa           

            

Vorderingen           

Nog te ontvangen bedragen 11.500    -   

Waarborgsommen -    -   

Overige vorderingen -    -   

     11.500     -  

            

Liquide middelen    

Bank  18.248    -   

Kas  -    -   

     18.248     -  

            

Totaal activa    29.748     -  
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Balans per 31 december 2020 

(na resultaatbestemming)          

            

      31 december 2020       16 juni 2020   

PASSIVA    € €    € €  

            

Eigen vermogen           

            

Stichtingskapitaal  - 128    -   

     - 128     -  

            

Kortlopende schulden          

            

Nog te betalen bedragen  -    -   

Loonheffingen  -    -   

Leningen o/g  -    -   

Overige kortlopende schulden  4.306    -   

Overlopende passiva  25.570    -   

     29.876     -  

            

Totaal passiva    29.748     -  
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2.2 Exploitatierekening 2020 

            

            

      
31 december 

2020      
 16 juni 

2020   

    € €   €  € 

            

Baten            

Projectsubsidies      -   

Fonds21  10.000       

Stichting LIRA Fonds  4.000       

Bijlmer Parktheater  5.165       

Christine Otten (Fonds Podiumkunsten)  5.000       

         

Overige baten  -    -   

Som der baten    24.165    - 

 
 
 
Lasten            

Projectlasten    24.209    -    

Overige algemene kosten  84    -   

Som der lasten   24.293     -  

            

            

Resultaat     - 128     -  
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Vergelijkende cijfers 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het voorgaande jaar. 

Valuta 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 

Algemeen 

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 

ingebruikneming. 

Vorderingen 

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze 

worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

Netto omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de ontvangen bijdragen en de overige opbrengsten.  

Voor het project ‘Schrijfgroepen Blocknotes’ zijn er baten met een totaalbedrag van € 25.570. Al deze 

middelen zullen in het jaar 2021 besteed worden. Deze zijn terug te vinden in de overlopende passiva 

en derhalve niet opgenomen in de exploitatierekening 

Bedrijfskosten 

De kosten worden toegerekend aan de subsidieactiviteiten waarop zij betrekking hebben.  

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis 

van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van de vaste 

activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter allen voor zover deze niet in 

mindering zijn gebracht op investeringen. 
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020      

            

ACTIVA            

            

Vaste activa           

            

Materiële vaste activa          

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:    
 
      31 december 2020       16 juni 2020 

    €     €   

            
Overige vaste activa 
Aanschafwaarde    -     -  

Cumulatieve afschrijvingen   -     -  

Boekwaarde per 1 januari   -     -  

            

Investeringen    -     -  

Afschrijvingen    -     -  

Mutaties     -     -  

            

Aanschafwaarde    -     -  

Cumulatieve afschrijvingen   -     -  

Boekwaarde per 31 december   -     -  

            

            

Vlottende activa           

            

Vorderingen           

Nog te ontvangen bedragen          

Nederlandse Letterenfonds   2.500     -  

Stichting LIRA Fonds   4.000     -  

Stichting Het R.C. Maagdenhuis   5.000     -  

          

Waarborgsommen   0     -  

Overige vorderingen   0     -  

   11.500     -  

            

Liquide middelen           

Triodos Bank     18.248     -   

Kas     0     -  

     18.248     -  
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PASSIVA 

            

Eigen vermogen           

            

Kapitaal          

Het verloop van het kapitaal wordt als volgt weergegeven:    
 
      31 december 2020       16 juni 2020   

    €     €   

            

Boekwaarde per 1 januari   -     -  

Resultaat     - 128     -  

Boekwaarde per 31 december   - 128     -  

            

Kortlopende schulden          

            

Nog te betalen bedragen           

Nog te betalen bedragen     -     -  

    -     -  

            

Loonheffingen        

Loonheffingen    -     -  

    -     -  

           

Leningen o/g           

Overige leningen o/g    -     -  

    -     -  

           

Overige kortlopende schulden          

Nog te ontvangen facturen    3.235     - 

Te betalen administratiekosten    1.072     - 

    4.307     - 

          

Overlopende passiva          

Nog te besteden bedragen          

Schrijfgroepen Blocknotes    25.570     - 

Theatermonoloog ‘Een van ons’    -     - 

    25.570     - 



 
 

 Stichting Blocknotes   
    Jaarrekening 2020 

11 
 

2.5 Toelichting op de exploitatierekening over 2020 

 
 
      31 december 2020       16 juni 2020 

    €     €   

            

Baten            
 
Projectsubsidies 
Schrijfgroepen Blocknotes    -     -  

Theatermonoloog ‘Een van ons’     24.165     -  

     24.165     -  

            

            
Lasten 
 
Projectlasten         
 
Schrijfgroepen Blocknotes           

Overige projectkosten    -       

           

Theatermonoloog ‘Een van ons’           

Personele lasten voorbereiding    11.657     -  

Materiële lasten voorbereiding    1.118     -  

Personele lasten uitvoering    7.724     -  

Materiële lasten uitvoering    682     -  

Marketing en publiciteit    1.878     -  

Overige projectkosten    1.150     -  

           

Overige algemene kosten           

Bankkosten    84     -  

     24.293     -  

            

            

 

 



 
 

 Stichting Blocknotes   
    Jaarrekening 2020 

12 
 

3. Overige gegevens 

3.1 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020 

Het bestuur stelt aan de bestuursvergadering, met betrekking tot het resultaat over het boekjaar 

2020, de volgende resultaatbestemming voor: 

     € 

      

Resultaat     - 128 

Toevoeging aan de stichtingskapitaal  - 128 
 

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

 


