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Financieel Jaarverslag 2012 
Stichting LustrumOpera 

In dit jaarverslag vindt u een resultatenrekening en balans van Stichting LustrumOpera. Beide hebben 

betrekking op het eerste boekjaar van de Stichting. Dit eerste boekjaar is statutair verlengd, daar de 

stichting is opgericht op 5 december 2011, met een maand en beslaat dus de periode 5 december 2011 

(oprichtingsdatum Stichting LustrumOpera) – 31 december 2012.  

Het resultaat in 2012 is positief. Dit heeft te maken met de aard van de Stichting, namelijk “het 

organiseren van opera-uitvoeringen in binnen- en buitenland (…)” (Statuten Stichting LustrumOpera 

Artikel 2 lid 1). Deze opera-uitvoeringen zullen plaatshebben in 2013, waardoor in dat jaar de meeste 

kosten zullen vallen. Baten in 2012 bestaan voornamelijk uit fondsen en donateurs.  

Hieronder volgt een toelichting per post. 

Resultatenrekening 2012 

Baten 

Landelijke Fondsen 

Het Fonds Cultuurparticipatie heeft haar toezegging per ommegaande overgemaakt. De toezegging van 

het Prins Bernhard Cultuurfonds is wel al gedaan maar zal pas in 2013 worden gestort, deze is daarom 

niet meegenomen in het Financieel Jaarverslag 2012. 

Regionale Fondsen 

De gemeenten Utrecht en Arnhem hebben de toegekende subsidie eveneens al overgemaakt. Eveneens 

is de activiteitensubsidie van de Hogeschool en Universiteit Utrecht al gestort. De toezeggingen van 

andere regionale fondsen zoals het KfHein Fonds, Elise Mathilde Fonds, Carel Nengerman Fonds, het 

Fentener van Vlissingen en het U-Fonds worden pas uitgekeerd na gemaakte kosten of nadat het project 

heeft plaatsgehad, deze vallen daarom eveneens in het jaar 2013.  

Donaties 

Er zijn donaties direct op de bankrekening gestort en machtigingen getekend in 2012. Deze zijn door het 

Utrechtsch Studenten Concert geïnd en zullen in 2013 worden overgemaakt zoals te zien is op de balans.  

Rente 

De opgebouwde rente op de Rabobank Bedrijfsspaarrekening in 2012 bedroeg €139,50. 
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Lasten 

Personele Lasten 

Bedragen uitgekeerd aan solisten in 2012 bestaan uit reiskostenvergoedingen tijdens audities, 

onkostenvergoeding voor de Artistiek Producent van The Wagner Experience en de aankoop van een 

animatie die gebruikt zal worden bij The Wagner Experience. Kosten gemaakt voor artistiek personeel 

bestaan uit aanbetalingen aan de Regisseur en Decorbouwer en een onkostenvergoeding voor de pianist. 

Tourneelasten 

Reiskosten naar tourneelocaties (buitenland) in het kader van de productie bestaan uit 

hostelovernachtingen en reiskostendeclaraties. 

Publiciteitslasten 

Het drukwerk bestaat in 2012 uit briefpapier en flyers. In 2012 is tevens een vergoeding betaald aan de 

ontwerper die al het promotiemateriaal zal ontwerpen. Dit is gevat onder de post ‘reclame’. De post 

representatie beslaat het drukken van visitekaartjes, projectplannen en brochures, het reserveren van 

domeinnamen voor de website en bedankjes voor de auditiecommissie. 

Organisatielasten 

Deze post is opgedeeld in verschillende subkoppen; 

Communicatie 

Omvat declaraties van telefoonkosten evenals het inkopen van beltegoed voor internettelefonie.  

Verzekering 

Beslaat de premie voor een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering van de Stichting 

LustrumOpera. 

Reiskosten 

Dit zijn reiskosten gemaakt door bestuursleden voor afspraken in Nederland buiten de stad Utrecht. 

Website 

De website van de Stichting LustrumOpera is in dit boekjaar zowel gebouwd als herbouwd. Reden 

hiervoor was dat het eerste ontwerp slechts beperkte mogelijkheden had. De huidige versie is door 

designersduo Koning Harder Design ontworpen en door QplusQ ICT Hosting gebouwd. Kosten voor het 

hosten van de website staan onder representatie. 

Bankkosten 

Omvat kwartaalkosten voor de rekeningen die de Stichting heeft bij de Rabobank en €0,04 debetrente. 
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Kantoorlasten 

De Stichting LustrumOpera huurt een kantoor op het Lucasbolwerk in Utrecht waarvoor €500,- per 

maand wordt betaald vanaf september 2012. Daarnaast zijn hier ook de aanschaf van kantoorartikelen 

als enveloppen, postzegels, printertoners en papier ondergebracht. 

Afdrachten 

Onder afdrachten zijn de kosten voor de Kamer van Koophandel evenals de kosten voor de oprichting van 

de Stichting gevat. 

Betalingsverschillen 

Een declaratie van een solist is naar boven afgerond wat een betalingsverschil van €0,54 tot gevolg had. 

  

Baten Lasten

Landelijke Fondsen 15,000.00€    Personele lasten 3,154.53€     

Fonds Cultuurparticipatie 15,000.00€    Solisten 560.58€         

Artistiek Personeel 2,593.95€     

Regionale Fondsen 15,750.00€   

Gemeente Utrecht 4,750.00€      Tourneelasten 266.66€         

Gemeente Arnhem 5,000.00€      Voorreizen 266.66€         

Subsidie HU/UU 6,000.00€     

Publiciteitslasten 998.56€         

Donaties 5,370.00€      5,370.00€      Drukwerk 236.89€         

Reclame 250.00€         

Rentebaten 139.50€          139.50€          Representatie 511.67€         

Organisatielasten 5,537.73€     

Communicatie 307.38€         

Verzekeringen 447.58€         

Reiskosten 123.49€         

Website 2,000.34€     

Bankkosten 85.28€           

Kantoorlasten 2,196.99€     

Afdrachten 376.67€         

Betalingsverschillen 0.54€              0.54€             

Subtotaal 36,259.50€    Subtotaal 9,958.02€     

Resultaat  26,301.48€   

Totaal 36,259.50€    Totaal 36,259.50€   

Twan de Waard, 10‐1‐2013

Resultatenrekening 2012 Stichting LustrumOpera 
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Balans 31-12-2012 

Activa 

Debiteuren 2012 

Het USConcert heeft getekende machtigingen voor de Stichting LustrumOpera geïnd in 2012. Dit bedrag 

zal in 2013 worden overgemaakt. De Rabobank als debiteur betreft de rente over 2012 zoals ook te zien 

is in de resultatenrekening 2012. 

Terug te vorderen belasting 

Stichting LustrumOpera is belastingplichtig en heeft BTW betaald in 2012 en geen belaste diensten of 

goederen verkocht in 2012, deze zal in 2013 dus geretourneerd worden. Aangifte wordt gedaan over het 

hele boekjaar, vanaf 2013 zal er maandelijks aangifte worden gedaan in verband met de liquiditeit van 

de Stichting. 

Liquide middelen 

Deze bedragen stonden op 31-12-2012 op de rekeningen van Stichting LustrumOpera. 

Vooruitbetaalde bedragen 

Dit betreft de rekening voor de kantoorhuur van januari 2013, deze is gestuurd in 2012 maar zal terecht 

moeten komen op de resultatenrekening 2013. 

Passiva 

Eigen Vermogen 

De stichting beschikt nog niet over eigen vermogen. Het resultaat 2012 is dus het eerste eigen vermogen 

van de Stichting en is overgenomen uit de resultatenrekening. 

Crediteuren 2012 

Dit betreft de rekening voor de kantoorhuur van januari 2013 en een nog te betalen declaratie voor 

enveloppen en papier. 

Vreemd Vermogen 

Het USConcert heeft de Stichting een lening geboden van €7.000,- als startkapitaal. Deze zal na 

afronding van het project “Rheingold op de Rijn” worden afbetaald. Door particulieren is er eveneens 

voorzien in startkapitaal, wat na afloop van het genoemde project zal worden afbetaald. Het kort vreemd 

vermogen betreft een tijdelijk betalingsverschil bij transacties die via de rekening van Stichting 

LustrumOpera plaatsvinden.  
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Aldus opgetekend d.d. donderdag 10 januari 2013, 

 

 

Antonius Amadeus (Twan) de Waard 

Penningmeester Stichting LustrumOpera 

Activa Passiva

Eigen Vermogen

Resultaat 2012 26,301.48€   

Debiteuren 2012 1,609.50€      Crediteuren 2012 520.99€         

USConcert 1,470.00€      Babel Holding BV. 500.00€         

Rabobank 139.50€          Twan de Waard 20.99€           

Terug te vorderen belasting 1,160.23€     

BTW 1,160.23€     

Liquide middelen 33,583.74€    Vreemd Vermogen 10,031.00€   

Rabobank Rekeningcourant 6,622.42€      Lening USConcert 7,000.00€     

Rabobank Bedrijfsspaarrekening 26,961.32€    Lening particulieren 3,000.00€     

Kort vreemd vermogen 31.00€           

Vooruitbetaalde bedragen 500.00€         

Babel Holding BV. 500.00€         

Totaal 36,853.47€    Totaal 36,853.47€   

Twan de Waard, 10‐1‐2013

Balans per 31‐12‐2012


