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Inleiding
Dit jaarverslag bevat de beschrijving van activiteiten in 2018 van Wings en de jaarrekening over dit
jaar. De soort activiteiten worden vermeld in artikel 2.1 van de statuten:
[…] De stichting heeft ten doel om kamermuziek, en meer in het bijzonder minder bekend
(hedendaags) repertoire, ter kennis van een zo breed mogelijk publiek, en voorts als hetgeen met een
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alle in de ruimste
zin […]
De stichting wordt aangemerkt door de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(Cultuur)

In het kader van de doelstelling zijn in het verslagjaar 4 concerten gegeven. Een was een combinatie
met het Fagotproject.

Leiding en bestuur
Dank van het bestuur aan Leendert Booyens, die de algehele leiding over Wings heeft. Zijn inzet
maakt het mogelijk dat professionele musici als ‘Wings Ensemble’ een publiek aan zich weten te
binden en dat dit jaar een project voor amateurs is gerealiseerd.
Per 31-12-2017 heeft het bestuur de volgende samenstelling:
naam

functie

Aftredend (*)

Eric Schreurs
Gerda Snethlage
Jan W. Treffers

voorzitter
secretaris
penningmeester

1 december 2018 – tweede termijn
24 februari 2020 - idem
24 februari 2020 - eerste termijn

Opmerkingen
 Op grond van artikel 4 lid 4 worden bestuursleden benoemd voor een periode van 3 jaar; er is een
keer een verlenging mogelijk van 3 jaar.
 Door het statutaire aftreden van de voorzitter ontstaat een vacature, die in de eerste helft van
2019 zal worden ingevuld.
 De artistieke en zakelijke coördinatie wordt verzorgd door Leendert Booyens.
 Vanaf 1 januari 2010 wordt de administratie verzorgd door Jan W. Treffers.
Vaststelling jaarverslaglegging.
De jaarrekening is in de bestuursvergadering van 25 maart 2019 door het bestuur vastgesteld. Aan
het einde van het verslagjaar bedroeg het vermogen € 7.758. Ultimo 2017 bedroeg het vermogen
€ 10.760.
De begroting 2019 wordt op ‘projectbasis’ vastgesteld.
Haarlem, 25 maart 2019

Eric Schreurs
Voorzitter

Gerda Snethlage
Secretaris

Jan W. Treffers
Penningmeester

Balans 31-12-2018 en 31-12-2017

Stichting Wings

versie 27-3-2019
balans per
31-12-18
€

balans per
31-12-17

31-12-18

€

€

ACTIVA

PASSIVA

Vorderingen
Belastingdienst
Overige en transitoria

Vermogen
Cumulatief exploitatiesaldo
exploitatie lopend jaar

Geldmiddelen

75

219

44
119

219

8.016

10.701

8.135

10.920

Schulden

31-12-17
€

10.760

10.032

-3.002

734

7.758

10.766

377

154

8.135

10.920

Baten & Lasten 2018

Stichting Wings - lasten & baten
versie 27-3-2019
2018

2017

baten & lasten

baten & lasten

honoraria

5.323

7.877

huur

1.618

2.388

769

867

1.492

1.158

3.879

4.413

584

557

9.785

12.847

4.858

5.288

3.385

8.419

BATEN

8.243

13.707

BIJDRIJFS - RESULTAAT

-1.542

860

-1.459

-126

-3.002

734

publiciteit
overige concertkosten

algemene kosten
LASTEN

recettes
subsidies
giften e.d.

baten & lasten *)

TOTAAL RESULTAAT )
resultaat (- nadelig)

Algemene toelichting en uitgangspunten
Algemeen
Het doel van de stichting is als volgt geformuleerd in de statuten:
Het Wings Ensemble bestaat uit professionele musici, blazers en strijkers uit Nederlandse orkesten.
Het repertoire van het ensemble is zeer divers en omvat kamermuziek voor middelgrote tot grote
bezetting uit alle stijlperioden.
De stichting heeft ten doel om kamermuziek, en meer in het bijzonder minder bekend (hedendaags)
repertoire, ter kennis te brengen van een zo breed mogelijk publiek, en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
des woords.
Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat
Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de lasten en de baten. De lasten en de baten worden
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en baten die aan een seizoen worden
toegerekend worden naar rato in het boekjaar verantwoord.
Grondslagen voor de bepaling van het vermogen:
Dit zijn de balansposten of vanaf materiële vaste activa tot en met de bestemmingsreserve
bijzondere activiteiten
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Dit zijn de staat van lasten & baten posten of subsidies en overige
Vorderingen en schulden
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Subsidies, giften e.d.
Deze worden ten gunste van de rekening van lasten & baten gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen.
Seizoen
Het seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar. Verliezen van
activiteiten bij seizoensgebonden subsidies worden genomen op het moment dat deze bekend
worden, winsten worden in aanmerking genomen indien deze gerealiseerd zijn.
Gebeurtenissen na balansdatum
Bij het uitbrengen van dit jaarverslag zijn geen gebeurtenissen bekend, die van invloed kunnen zijn
op de in dit verslag opgenomen jaarrekening.

Toelichting op de balans
Algemeen
Het vermogen van de stichting is het cumulatief van de saldi van lasten & baten.

Overige vorderingen en transitoria
Naast de vordering op de Belastingdienst ingevolge omzetbelasting over het laatste kwartaal 2018,
zijn er geen andere vorderingen of transitoria.

Geldmiddelen
Bij de Rabobank te Haarlem wordt een tweetal bankrekeningen aangehouden waarvan een
spaarrekening. Alle ontvangsten en uitgaven lopen via deze bankrekening. Er is geen contant geld.

Algemene reserve
Ultimo 2017 was de opbouw van de algemene reserve de volgende:
omschrijving
Stand 1 januari 2018
Onttrekking 2018
stand 31 december 2018

Overige schulden, transitoria en vorderingen
 Kosten PR € 44
 Recette Nieuwjaarsconcert 2019 € 377
 € 75 vordering op de Belastingdienst inzake omzetbelasting.

€
10.760
-3.002

7.758

Begroting 2019
Separaat aan deze jaarverslaglegging wordt de begroting vastgesteld. Uitgangspunt blijft dat alleen
dan concerten kunnen worden gegeven als er zekerheid is over financiële dekking.

