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1.

Inleiding en financieel beleid

1.1 Woord vooraf.
De stichting Amici di Soli is opgericht om het beoefenen en beluisteren van
de klassieke koormuziek en de klassieke zang te ondersteunen en te bevorderen.
We willen alle mogelijkheden benutten om een breder publiek te enthousiasmeren om
zowel actief als passief van deze kunstvormen te genieten. Uitvoerenden en
luisteraars er een aanstekelijk plezier aan te laten beleven, hen te inspireren en
zowel nu als in de toekomst een blijvend mooie ervaring te schenken.
Dit realiseren we door het (doen) organiseren van concerten en andere evenementen
op dat terrein, waarbij qua regio de focus op Westfriesland ligt en in het bijzonder op
Hoorn. Bij deze activiteiten zullen amateurs en professionele zangers samenwerken,
zo mogelijk gecombineerd met educatieve elementen.
Amici di Soli heeft geen winstoogmerk. Om financiën te genereren voor haar
activiteiten, worden er fondsen geworven. Dit onder meer door het aantrekken van:
•
Bijdragen uit fondsen,
•
Donaties van particulieren en bedrijven,
•
Bijdragen van sponsoren,
•
Legaten en erfstellingen,
•
Andere schenkingen.
De geworven fondsen worden zoveel mogelijk ingezet voor de te organiseren
evenementen, bij geoormerkte fondsen gebeurt dat volledig, bij andere fondsen en
inkomsten wordt een klein deel aangewend voor de organisatiekosten van de
Stichting, zoals het opzetten en het beheer van de website, publicatiemateriaal voor
fondsenwerving en voor gemaakte bankkosten. Dit willen we echter tot een minimum
beperkt houden.

1.2 Een bijzondere band.
Stichting Amici di Soli is, vanuit hun betrokkenheid bij de klassieke koormuziek,
opgericht door een initiatief van enkele leden van het koor Soli Deo Gloria Hoorn.
Daarom is er ook een bijzondere band met dit koor en zal Amici di Soli, als ware
vrienden, zolang deze vereniging actief in de klassieke muziek is haar uitvoeringen
ondersteunen.

1.3 Opzet van deze jaarrekening.
Deze jaarrekening beslaat de periode 10 november 2016 tot en met 31 december
2017. Bij de oprichting van de stichting is in haar statuten vastgelegd dat het eerste
boekjaar eindigt op 31 december 2017.
De exploitatierekening is verdeeld in twee onderdelen. De Algemene exploitatie bevat
de opbrengsten en kosten in het kader van de organisatie en het functioneren van de

Stichting. Het tweed deel, Werving en besteding van fondsen, heeft betrekking op de
in het verslagjaar geworven fondsen en de besteding ervan.
In de opzet van de administratie is de lijn gekozen om al deze opbrengsten eerst te
doteren aan de Voorziening te besteden fondsen om vervolgens vanuit deze
voorziening bij te dragen aan de diverse evenementen en concerten. In die zin
behoort deze voorziening ook tot het vreemde vermogen. Dat te meer omdat bij de
succesvolle werving van deze fondsen al een bepaald bestedingsdoel is vastgelegd.
In de toelichting van de resultatenrekening en de balans zal daar nader op worden
ingegaan.

2.

Financieel resultaat en vermogensontwikkeling in het
verslagjaar 2016/2017

2.1 Exploitatierekening 2016/2017

2.2 Balans per 31 december 2017

2.3 Toelichting op de exploitatierekening 2017
2.3.1 Toelichting op de algemene exploitatie
Opbrengsten Algemene exploitatie
De opbrengsten van de Algemene exploitatie omvat de opbrengst van de RABO
sponsor fietstocht van € 250,- en de renteopbrengst over de spaarrekening van
€ 1,58. Door de extreem lage rentestand op spaarrekeningen is deze
vanzelfsprekend teleurstellend te nomen.

Kosten Algemene exploitatie
Bij de kosten van de Algemene exploitatie vormen de bankkosten € 200,90 het
belangrijkste onderdeel. De post overige kosten van € 231,50 bestaat volledig uit
incidentele kosten voor de oprichting van de Stichting.

Resultaat
Het totaalresultaat op de Algemene exploitatie is € 232,01 nadelig.

2.3.2 Toelichting op de fondsenwerving en besteding van fondsen
Dit eerste jaar hebben we ons, naast de altijd welkome particuliere bijdragen, kunnen
verheugen in een bijdrage van € 2.000,- uit het Westfriese bedrijfsleven. Dit bedrag
zal, overeenkomstig de afspraken met de sponsor - die er overigens prijs op stelt niet
met name genoemd te worden – besteed worden aan de concerten van Soli Deo
Gloria in haar jubileumjaar 2018.
Verder zijn we verheugd te melden dat de Hofstee Stichting via Amici di Soli een
bedrag van € 2.000,- ter beschikking stelt voor de uitvoering van de Johannes
Passion van J.S. Bach door Soli Deo Gloria op 27 maart 2018.
Het totaal van deze opbrengsten uit Fondsenwerving is gedoteerd aan de
Voorziening te besteden fondsen.

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

2.4.1 Toelichting op de activa
Met uitzondering van een overlopende post betreffende de ontvangen rente over
2017, die pas begin 2018 ontvangen is, omvatten de activa de liquide middelen op de
rekening courant en de doelspaarrekening bij de Rabobank.
Vooralsnog houdt de Stichting bij beleggingen een risicomijdend beleid aan.

2.4.2 Toelichting op de passiva
De stand van het eigen vermogen is nog nihil. In principe wordt daar het positieve of
negatieve resultaat van de Algemene exploitatie aan toegevoegd c.q. in mindering op
gebracht.
Om over een werkkapitaal te beschikken heeft Amici di Soli van de Vereniging Soli
Deo Gloria een achtergestelde lening van € 1.000,- ontvangen om haar
werkzaamheden op te starten. Deze lening wordt pas opgeëist als óf de Stichting
Amici di Soli óf de Vereniging Soli Deo Gloria ontbonden of geliquideerd wordt.
De Voorziening te besteden fondsen bevat voor € 4.030,- aan middelen. Deze zijn
voor een bedrag van € 4.000,- geoormerkt voor uitvoeringen van Soli Deo Gloria in
haar 100-jarig jubileumjaar 2018.

3.

Bestemming resultaat en gevraagde besluitvorming

3.1 Bestemming van het resultaat 2017
Het bestuur heeft besloten het nadelig resultaat over het boekjaar 2016/2017 van
€ 232,01 ten laste te laten komen van de Algemene Reserve.
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