
Resultatenrekening

Boekjaar 2018 van Stichting LustrumOpera stond in het teken van de productie Thijl
2018.  Hoewel  het  grootste  deel  van  de  baten  en  lasten  van  de  productie  in  dit
boekjaar plaatsvonden, is de resultatenrekening over 2018 integraal onderdeel van de
projectbegroting van Thijl, waarvan de baten en lasten zijn verspreid over de periode
oktober 2016 t/m december 2018. Het project is afgerond met een positief eindsaldo.

Na 2018 zal Stichting LustrumOpera nagenoeg inactief zijn totdat de voorbereidingen 
beginnen voor een volgend project, dat in 2023 zal plaatsvinden. Bij de productie van 
Thijl was het krappe eigen vermogen van de stichting – dat niet in verhouding staat tot
de omvang van de projectbegroting – slechts één van de uitdagingen waar het 
productieteam mee te maken kreeg. Dit is een belangrijk obstakel geweest bij het 
winnen van vertrouwen van potentiële financiers en projectpartners en bij het kunnen 
maken van kosten in de belangrijke opstartfase van het project.

Door Stichting LustrumOpera aan te houden met een klein opstartkapitaal, zijnde het
positief resultaat over het afgeronde project, hoopt het stichtingsbestuur om na twee
zeer  succesvolle  projecten  continuïteit  te  kunnen  bewerkstelligen  en  de  kans  te
vergroten dat een vernieuwend project 5 jaar na  Thijl  2018  opnieuw doorgang kan
vinden.



Balans

Activa
Onder ‘Overige vorderingen’ betreft  de voornaamste post een teruggave van BTW
over  enkele  grote  facturen,  die  pas  in  december  2018  zijn  verrekend.  Een
waarborgsom van € 150 was aangehouden ten behoeve van de variabele lasten van
het  kantoor  en  is  in  de  loop  van  2019  aan  de  stichting  geretourneerd.  De  post
‘Debiteuren’ betreft een creditfactuur van een podiumverhuurbedrijf die pas in 2019 is
uitbetaald.

Passiva
De post ‘Crediteuren’ omvat voornamelijk diverse personele lasten ten behoeve van
Thijl  2018 die in  de  loop van 2019 zijn  voldaan.  Onder  ‘Eigen vermogen’  valt  de
reservering die, in overleg met de voornaamste financiers van Thijl, beschikbaar wordt
gehouden als opstartbedrag om in 2023, na het succes van Rheingold op de Rijn en
Thijl 2018, opnieuw een vernieuwende productie te kunnen organiseren.


