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1. Algemeen

Dit document bevat de jaarrekening over 2013 van Stichting Key2Singing te Leiden.

De doelstellingen van onze Stichting zijn, conform de Statuten:

"Het ondersteunen van een algemeen belang door het bevorderen van de kunst van het zingen in de breedst 
mogelijke zin des woords en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

het initiëren, organiseren en ondersteunen van met de kunst van het zingen verband houdende producties en 
projecten, zowel op amateurniveau als op professioneel niveau, op de terreinen van:

- educatie (cursussen, workshops, masterclasses)
- performance (uitvoering en concerten)
- onderzoek (op het gebied van de stem of muziek)
- uitgeven (van compact disks of muziekuitgaven)
- het binnen wettelijke kaders verrichten van alle handelingen en combinaties van het vorenstaande die in de 
ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en voorts al hetgeen verricht wordt in het algemeen belang.

De jaarrekening bestaat uit een verantwoording van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 
december 2013 (zijnde de balans per 31 december 2013) en de grootte en samenstelling van het resultaat over 
2013 (zijnde de exploitatierekening over 2013).

Belangrijk uitgangspunt is dat de Stichting projectgeoriënteerd werkt. Elk van onze projecten loopt meestal in 
meerdere achtereenvolgende kalenderjaren. Wij willen er daarom op wijzen dat de jaarrekening over een bepaald 
kalenderjaar slechts een momentopname biedt en dat de afrekeningen per project een beter beeld opleveren van 
onze prestaties.

Gedurende 2013 waren wij bezig met de volgende projecten:
- in het eerste halfjaar liep het laatste gedeelte van ons project "Gregoriaans en Moderne Devotie";
- over geheel 2013 liep de repetitiefase van ons project "Handelopera Semele", dat werd voorbereid vanaf 
september 2012 en in de eerste helft van 2014 culmineerde in twee zeer geslaagde theatervoorstellingen en twee 
fringe-voorstellingen in  woonzorgcentra voor ouderen.

De projectafrekeningen en -verslagen van bovengenoemde projecten zijn op verzoek verkrijgbaar bij het bestuur (e-
mail: key2singing@gmail.com)
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2. Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)

31-12-2013 31-12-2012
€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Inventaris
Inventaris boeken en CDs 500 0

500 0

Vorderingen
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten

0 0
Liquide middelen

Spaarrekening 14.471 10.400
Betaalrekeningen 9.099 3.263
Kas 686 51

24.256 13.714

Totaal Activa 24.756 13.714

PASSIVA

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve begin boekjaar 1.299 1.443
Resultaat boekjaar 220 -144
Continuïteitsreserve einde boekjaar 1.519 1.299

Kortlopende schulden
Crediteuren Semele repetities en regie 12.066
Schulden aan vrijwilligers 450
Crediteuren project GreMoDe 3.250
Overige overlopende passiva 12.300

15.766 12.300
Reserveringen
Reservering Semele 2014 4.720
Reservering toekomstige projecten 2.750

7.470

Totaal Passiva 24.755 13.599
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3. Staat van baten 

Gerealiseerd Begroting Gerealiseerd
2013 2013 2012

Baten € € €

Project Gregoriaans & Moderne Devotie
Boek 1.840 2000 1.135
CD 1.182 1000 342
voorstellingen 423 500 2.931
workshops klein & groot 1.126 1.500 3.098
Subsidies 1.036 1.000 13.250
Opname reservering 2013 7.800 8.000
Sponsoring 100
Opname resterende boeken&CDs op balans 500
Totaal Project GreMoDe (2013) 13.907 14.000 20.856

Project Semele
Deelnemersbijdragen 8.334 8.500
Subsidies 8.200 10.000
Deelnemersbijdragen Ouderenparticipatie 200 300
Sponsoring 1.025 800
Totaal Project Semele (2013) 17.759 19.600 0

Overige baten
Algemene donaties 1.945 1.000 350
Rente spaarrekening 71 50 74
Wandererconcert 300
Totaal overige baten 2.016 1.050 724

Toaal baten 33.682 34.650 21.580
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4. Staat van  lasten

Lasten Gerealiseerd Begroting Gerealiseerd
2013 2013 2012

Besteed aan doelstellingen
Project Gregoriaans & Moderne Devotie
Reservering voor volgend boekjaar 5.000
onderzoek 1.072 1.000 3.168
Boek 0 0 3.952
CD 499 500 3.927
voorstellingen 6.912 8.000 1.271
workshops klein & groot 4.524 4.000 2.849
PR & website 247 300 1.097
Algemene projectkosten 53 233
Totaal Project GreMoDe (2013) 13.307 13.800 21.497

Project Semele
Algemene Projectkosten 70 0
Vrijwilligersvergoedingen 1.340 1.000
Huur, materiaal, transport, verzekeringen 667 700
Publiciteitskosten 159 200
Kosten regie en repetities 12.066 12.000
Reservering voor volgend boekjaar 4.300 5.000
Totaal Project Semele (2013) 18.602 18.900 0

Wandererconcert 53

Totaal lasten besteed aan doelstellingen 31.910 32.700 21.550

Besteed aan beheer- en administratiekosten

Bankkosten 40 100 19
Administratiekosten 12 0 155
Reservering voor toekomstige projecten 1.500 1.500
Overige kosten 

1.552 1.600 174

Lasten, totaal 33.462 34.300 21.724

Resultaat boekjaar 220 350 -144
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5. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Waarderingsgrondslagen

De activa worden aangehouden ten behoeve van aanwending in het kader van de doelstellingen van
de stichting.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten
van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Toelichting op de balans

Algemeen
De stichting kent een continuïteitsreserve en diverse bestemmingsreserves.
Hierna worden de per 31 december 2013 aanwezige reserves toegelicht.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve dient ter dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat 
de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het is de bedoeling van het bestuur deze
reserve op te bouwen tot een bedrag van maximaal de jaarinkomsten van het laatste boekjaar.

De continuïteitsreserve kende het volgende verloop:
Stand per 1 januari 2013

1.299           
Bij: resultaat 2013

220              
Stand per 31 december 2013

1.519           

Projectreserve Semele
De projectreserve dient voor het bekostigen van projectactiviteiten in het volgende boekjaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten

In de staat van baten en lasten zijn de baten en lasten toegerekend naar de activiteiten die door
de stichting zijn uitgevoerd. Deze activiteiten hebben betrekking op beide doelstellingen.

De beheer- en administratiekosten zijn die welke niet zijn toe te rekenen aan activiteiten specifiek gerelateerd aan een project.

De kosten die direct werden besteed aan realisatie van de doelstellingen bedraagt 99,6% van de baten (2012: 98%).

Het gemiddeld aantal werknemers op full time basis bedroeg nihil in 2013 (2012: idem).
De bestuurders van de stichting hebben in 2013 geen bezoldiging ontvangen.

6. Resultaatbestemming 2013

Door het bestuur van de stichting is besloten het resultaat over 2013 ad € 220 als volgt te bestemmen:
- toevoeging aan de continuïteitsreserve 220              

220              
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