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T.A. Presser

Geacht bestuur,

Ik heb het genoegen u hierbij mijn rapport aan te bieden met de jaarrekening over
2017 van uw stichtins.

I. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Ingevolge uw opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen verantwoording over
2017 van Stichting Podium De Hip te Deventer samengesteld op basis van de door
u verstrekte gegevens.

Verantwoordeliikheid van het bestuur

Kernmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat ik mij baseer op de door de',,
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en ';

volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde verantwoording berust bij dq
leiding van de huishouding.

In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,
bestond mijn werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerkeq,
rubriceren en samenvatten van financiële gegevens

De aard van mijn werkzaamheden is zodanig dat ik geen zekerheid omtrent de
getrouwheid van de verantwoording kan verstrekken.

Bevestiging

Op b,a"sis van de mij verstrekte gegevens heb ik op zorgvuldige wijze de
verdntwoording samengesteld in overeenstemming met algemegn aanv aarde
grcindslagen voor financiële verslaggeving,



Algemeen

Oprichtingsdatum
De juridische oprichtingsdatum van de stichting is 25 augustus2017.

Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is onder nummer 69469598 ingeschreven bij de Kamerr van Koophandel.

Leden van het algemeen bestuur zijn:

- Matthijs van Nieuwkerk (voorzitter);
- Willy Berends (secretaris)
- Jan Scheepstra (penningmeester)

Ik vertrouw erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot lhet verstrekken van nadere
toelichtingen ben ik gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Administratiekantoor T.A. Presser

T.A. Presser

I



II.

II.1

VERANTWOORDING

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Rekening courant Café de Hip
Omzetbe las ting 4 e kw artaal 20 | 7

Totaal vlottende activa

Totaal activa

3t-12-2017 25-08-20t7

2.473

1.98s
488

2.413



31-t2-2017 25-8-2017

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Kortlopende schulden

Crediteuren
Overige kortlopende schulden

Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva

-786

2.611
648

2.413
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OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Muziekkosten
Kosten muzikanten
Kosten kaarfverkoop

Totaal muziekkosten

Stichtingskosten
Oprichtingskosten

Totaal stichtingskosten

Totaal kosten

INKOMSTEN

Opbrengsten kaarfverkoop

Totaal inkomsten

Totaal

Werkelijke
lasten

1 1.591

1.0r2

12.603

t2.309

12.309

_786

492

492



II.3 TOELICHTING OP DE BALANS PBR 31 DECEMBER 2017

VLOTTENDE ACTIVA

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Rekenins-courant Café de Hip

Dit betreft het saldo van de nog te ontvangen bedragen van Café de Hip. De stichting heeft pas in 20l g
een bankrekening kunnen openen. Café de Hip heeft zorggedragen voor de betalingen uun d. stichting
en voor de ontvangsten van de kaartverkoop. Per saldo heeft deitichting nog te onL*g.n van Cafe de
Hip.

VERENIGINGSVERMOGEN

De mutaties in het verenigingsvermogen zijn als volgt te specificeren:

€

Verenigingsvermogen per 25 augustus 2017
Tekort exploitatie 201 7
Verenigingsvermogen per 3l december 2017

KORTLOPENDE SCHULDEN

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

OVERIGE SCHULDEN

De post is als volgt te specificeren:

786
786

Nog te ontvangen facturen 648

I 648

II.4 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2OI7

Algemeen
De stichting is in20l7 gestart. De stichting heeft een ANBI inschrijving voor cultuur aangevraagd. Dit
is door de belastingdienst gehonoreerd en per 25 augustus 2017 is de stichting onder nummer
857 884633 ingeschreven.

In2017 heeft de stichting nog geen giften ontvangen. Wel zijn diverse bedrijven en relaties
aanggSchrev:n om vriend van het podium te worden. Daamaastzijn (informóle) gesprekken gaande met
divense overheidsinstellingen en fondsen om te onder zoeken of Stichting po4ium p. Hip in àanmerking
komt voor financiële ondersteuning, die vooral tot doel hebben de cultuiele'projecten te kunnen
uitvcieren. Hier wordt in 2018 verder werk van gemaakt.



Deventer, 18juni 2018
Namens het bestuur van stichting podium De Hip,

V/illy Berends
(secretaris)

Jan Scheepstra
(penningmeester )
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