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Algemeen 
 
Stichting Nova Rhetorica 
Park Vronesteyn 53 
2271 HR  Voorburg 
 
www.stichtingnovarhetorica.nl 
stichtingnovarhetorica@gmail.com 
 
 
Oprichting 
Stichting Nova Rhetorica is op 6 juni 2017 in Den Haag notarieel opgericht. 
 
 
Inschrijving handelsregister 
Stichting Nova Rhetorica is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den 
Haag onder nummer 857642650.  
 
 
Doelstelling stichting Nova Rhetorica 
Stichting Nova Rhetorica ondersteunt ensembles die ‘oude muziek’ spelen volgens de historisch 
uitvoeringspraktijk in de klassieke muziek middels het geven van concerten, open podia, opnames, 
lezingen en publicaties. Zij ondersteunt onder andere educatieve projecten die deze muziek en manier 
van muziek maken delen met de gemeenschap door jeugd en volwassenen een creatieve ervaring met 
deze muziek te bieden. Ook het maken van opnames van deze muziek en musicologisch onderzoek naar 
onbekend repertoire binnen het Europees cultureel erfgoed worden door stichting Nova Rhetorica 
ondersteund. 
 
 
Jaarrekening 
Vanwege de oprichting van de stichting in 2017 zijn er geen vergelijkende cijfers beschikbaar.  
De jaarrekening is door de penningmeester zoveel mogelijk volgens de “Richtlijn 650 Fondsenwervende 
organisaties” van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) opgesteld. Een fondsenwervende organisatie 
wordt in RJ650.101 gedefinieerd als een “particuliere organisatie met een maatschappelijke doelstelling 
die niet op winst is gericht en voor het realiseren van haar doelstelling baten verwerkt uit publieke 
offervaardigheid en daarnaast uit andere bronnen van herkomst zoals overheidssubsidies, loterijen en 
baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten”. 

http://www.stichtingnovarhetorica.nl/
mailto:stichtingnovarhetorica@gmail.com


4 
 

Balans 
 

 

Activa

Debiteuren 3.615€                             

Omzetbelasting 698€                                

Liquide middelen 21.952€                           

26.265€                    

Totaal debet 26.265€                    

Passiva

Reserves en fondsen:

continuiteitreserve 380€                                

overige reserves -€                                      

380€                          

Kortlopende schulden

Crediteuren 18.074€                           

Nog te betalen kosten 7.811€                             

25.885€                    

Totaal credit 26.265€                    

31 december 2017
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Staat van baten en lasten 
 

 

Baten:

- Baten van particulieren 50€                  

Som van de geworven baten 50€                    

- Baten uit doelstelling A concerten 30.221€          

Som van baten 30.221€            

Som van de baten 30.271€            

Lasten:

Besteed aan doelstellingen:

- Doelstelling A Concerten 29.272€          

- Doelstelling B Educatieve projecten -€                     

- Doelstelling C Muziekopnamen -€                     

29.272€            

Kosten beheer en administratie: 619€                

619€                  

Som van de Lasten 29.891€            

Saldo financiële baten en lasten -€                       

Saldo van baten en lasten 380€                  

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging aan:

- continuïteitsreserve 380€                  

6-6-2017 t/m 31-12-2017
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Waarderingsgrondslagen 
 

Algemeen 

Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen opgenomen tegen nominale waarde. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op historische kosten. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. 

Reserves en fondsen 

Er is een continuïteitsreserve gevormd, bedoeld om de continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijk) 

tegenvallende inkomsten. Deze reserve is niet hoger dan maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten 

van de stichting. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de continuïteitsreserve worden uit de 

bestemming van het saldo van baten en lasten gedaan. 

Staat van baten en lasten 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten 

worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te 

realiseren worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd. 
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Bijlage A. Toelichting op de balans 
 

 

31 december 2017

Activa

Debiteuren

Factuurbetaling nog te ontvangen Concert 4 3.615€                       

Totaal 3.615€                       

Omzetbelasting

Omzetbelasting 3e kwartaal 2017 48€                            

Omzetbelasting 4e kwartaal 2017 650€                          

698€                          

Liquide middelen

Rabobank 21.952€                     

Passiva

Continuiteitsreserve

Saldo staat van baten en lasten 380€                          

Crediteuren

Facturen Concert 4 + 5 nog te betalen 18.074€                     

Nog te betalen kosten

Vooruitontvangen bijdragen cd project 2018 5.353€                       

Terugbetaling voorgeschoten bedragen 770€                          

Nog te ontvangen factuur concert 4 393€                          

Vooruit ontvangen bijdragen The Cabinet Project II 1.294€                       

7.811€                       
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Bijlage B: Toelichting op staat van baten en lasten 

 

 

Baten:

- Baten van particulieren 50€                

Som van de geworven baten 50€             

Baten uit concerten:

1. Concert Klassiek op het Amstelveld Amsterdam 1.123€           

2. Concert Ambronay Festival Frankrijk 4.722€           

3. Concert RIMAT Festival Frankrijk 4.561€           

4. Concert Automne Musical de Spa België 3.615€           

5. ConcertTour Oude muziek Seasom by LEA 14.400€        

6. Concert Festival Fora do Lugar (Portugal) 1.800€           

30.221€     

Som van de baten 30.271€     

Lasten:

Besteed aan doelstellingen:

A. Lasten concerten

1. Concert Klassiek op het Amstelveld Amsterdam 1.123€           

2. Concert Ambronay Festival Frankrijk 4.173€           

3. Concert RIMAT Festival Frankrijk 4.389€           

4. Concert Automne Musical de Spa België 3.462€           

5. ConcertTour Oude muziek Seasom by LEA 14.400€        

6. Concert Festival Fora do Lugar (Portugal) 1.725€           

29.272€     

B. Lasten educatieve projecten

C. Lasten muziekopnames:

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie:

Bankkosten Rabobank 56€                

Oprichtingskosten Notariskosten 513€              

Oprichtingskosten KvK inschrijving 50€                

619€           

Som van de Lasten 29.891€     

Saldo van baten en lasten 380€           

6-6-2017 t/m 31-12-2017
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Bijlage C: Toelichting lastenverdeling 

 

 

 

Doelstelling A betreft concerten. De stichting faciliteert concerten gegeven door ensembles die zich 

richten op de historische uitvoeringspraktijk in de klassieke muziek. 

Doelstelling B betreft educatieve projecten die gericht zijn op het culturele klimaat in Nederland te 

bevorderen. Daarnaast beoogd de stichting door het ontplooien van educatieve projecten de jeugd en 

volwassenen te stimuleren door een positieve en creatieve ervaring met de historische 

uitvoeringspraktijk in klassieke muziek te bieden. 

Doelstelling C betreft muziekopnames en videoregistratie. Opnames van klassiek, vroeg-romantisch en 

barok repertoire gespeeld volgens de historisch geïnspireerde uitvoeringspraktijk 

Doelstelling D betreft onderzoek. Onderzoek naar historische muziekstukken en hun oorspronkelijke 

uitvoering 

 

Onder oprichtingskosten vallen de notariskosten inzake het oprichten van de stichting per 7 juni 2017. 

Tevens vallen hier de inschrijvingskosten van de Kamer van Koophandel. 

Onder kantoor en algemene kosten vallen de kosten van het betalingsverkeer van de Rabobank. 

 

Stichting Nova Rhetorica heeft geen personeel in dienst, er is geen sprake van personeelskosten. De 

gages van artiesten betreffen betaalde facturen van zelfstandig gevestigde artiesten. De verloning 

artiesten betreft de verloning via firma Artiestenverloningen B.V. van niet zelfstandig gevestigde 

artiesten. 

Bestemming Doelstelling

Beheer en 

administratie Totaal 2017

A B C D

Oprichtingskosten -€                    -€       -€      -€      563€                 563€            

Kantoor en algemene kosten -€                    -€       -€      -€      56€                   56€               

-€                  

Gages artiesten 23.191€         -€       -€      -€      -€                      23.191€       

Verloning artiesten 3.570€           -€       -€      -€      -€                      3.570€         

Reis- en onkosten artiesten 2.511€           -€       -€      -€      -€                      2.511€         

-€                  

Totaal 29.272€         -€       -€      -€      619€                 29.891€       
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Ondertekening door bestuur 

 
De bestuurders hebben geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden. Aan de 

bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.  

Aldus naar waarheid opgesteld en vastgesteld door het bestuur op 14 maart 2018. 

 

 

 

Dhr. H. Kragt    Voorzitter  ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Mevr. J.M. Fortuin-Vermulst  Penningmeester ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Mevr. F. van Bree   Secretaris  ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Mevr. M. de Jong-Noordermeer  Algemeen bestuurslid ------------------------------------------------------ 

 


