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Jaarverslag 
 

De start van de Stichting… 

Het seizoen 2019 – 2020 stond in het teken van de start van de Stichting Vrienden van Hakoena. Het 

hoogtepunt van de start was de benefietavond met mooie optredens en de presentatie van de drie 

pijlers waar de Stichting zich voor inzet: 

- Een podium voor iedereen: iedere cursist van Theaterschool Hakoena een onvergetelijke en 

verrijkende ervaring bieden door middel van een voorstelling in een echt theater met alles 

erop en eraan.  

- Aanbod voor leerlingen met een beperking: ondersteuning ten behoeve van een 

cursusaanbod en projecten voor leerlingen met een beperking in samenwerking met 

cursisten van de theaterschool. 

- Talentontwikkeling: het stimuleren van en het bieden van mogelijkheden voor de 

ontwikkeling en ambitie van talentvolle leerlingen om hen op een hoger niveau te tillen.  

Het heeft geresulteerd in naamsbekendheid en de eerste trouwe sponsors.  

Daarnaast heeft het bestuur zich in het begin gericht op de nodige administratieve handelingen die 

gedaan moeten worden voor het oprichten van de Stichting Vrienden van Hakoena. Er is een website 

ontwikkeld en ingericht, er is beleid op gesteld en de administratieve inrichting is op orde gebracht.   

Pas op de plaats door Corona… 

In maart heeft het bestuur besloten om de activiteiten van de Stichting op een laag pitje te zetten. Zij 

vonden het op dat moment ongepast fondsen en sponsors te werven in tijden dat veel ondernemers 

in financiële onzekerheid verkeerden. Ook was de noodzaak lager omdat de theatervoorstelling van 

Hakoena (pijler 1) uitgesteld werd.  

De activiteiten zijn en worden weer opgepakt in het jaar 2020 – 2021. 

Het bestuur kijkt terug op een mooie start in een bewogen jaar. Om voldoende middelen te hebben 

alle pijlers volledig te kunnen ondersteunen is het noodzakelijk meer inkomsten te generen. Het 

bestuur gaat daarom met frisse moed en gepaste trots de volgende stappen zetten sponsors 

enthousiast te maken en subsidies te verkrijgen.   
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Jaarrekening 
 

Winst- en Verliesrekening 

 

 

  

2019-2020

x € 1000

Baten uit sponsoring 11,3

Baten uit subsidies 1,0

Baten uit donaties 1,6

(1) Totaal baten 13,9

Kosten vergoedingen uren 0,5

(2) Totaal gesponsorde bedragen 0,5

Bankkosten 0,1

Overige verkoopkosten 0,8

Accountants- en administratiekosten 0,3

(3) Totaal organisatiekosten 1,3

Totaal lasten 1,8

Exploitatiesaldo 12,1

(4) Vennootschapsbelasting 0

Winst na belastingen 12,1
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Balans 
 

 

 

Grondslagen 
Algemeen 

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor 

het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

Toelichting 
1) De subsidiebaten zijn afkomstig van de Gemeente Wijchen ten behoeve van Shrek de musical 

De baten uit sponsoring bestaan uit: 

- Sponsoring benefietavond  k€ 0,8 

- Partners van Hakoena   k€ 7,2 

- Vrienden van Hakoena   k€ 3,3 

Het maximale belastingvrije schenkingsbedrag is door geen enkele donateur overschreden. 

2) De Stichting heeft Hakoena € 500 gesponsord ten behoeve van pijler 3 talentontwikkeling. 

3) De overige verkoopkosten betreffen de kosten voor de benefietavond. Er hebben geen declaraties 

plaatsgevonden door het bestuur. 

4) De Stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De jaarwinst blijft onder de 

maximale grens vrijgestelde winst van 15 k€ per jaar. 

5) Het banktegoed bestaat uit: 

- Rekening courant   k€ 11,9 

6) Het R/C tegoed BTW betreft een nog te ontvangen teruggave van voorbelasting. 

 

 

BALANS

2019-2020

x € 1000

(5) Bank 11,9

BTW R/C 0,0

(6) Totaal Activa 11,9

Algemene reserve 4,2

Bestemmingsreserve voorstellingen 7,7

Totaal eigen vermogen 11,9

Totaal Passiva 11,9
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