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Bestuur en directie

Stichting Meeuw Jeugdtheaterschool is gevestigd te Leeuwarden. De samenstelling van 

het stichtingsbestuur is als volgt: 

Naam Functie Vanaf Tot

Ruud Glas Voorzitter 1 juli 2015

Marco Hoekstra Penningmeester 1 mei 2015

Marscha van der Vlies Secretaris 1 oktober 2015

Hester van Eif Bestuurslid 30 september 2011

Timo Weda Bestuurslid 1 september 2013

Mevrouw H. Mulder is directeur van de stichting.

Het bestuur heeft in het jaar 2016 8 maal vergaderd. 

Resultaat boekjaar 2016

In het jaar 2016 is het saldo uit gewone bedrijfsvoering €5.310,-

Het overschot valt deels ten bate van het eigen vermogen en deels ten bate van de bestemmingsreserve.

Deze verhouding is bepaald door het procentuele aandeel subsidie van Provincie Fryslân

in het resultaat. 

Activiteiten 2016

Een inhoudelijk verslag van de activiteiten is opgesteld in een separaat jaarverslag

Begroting 2017

Er zullen 4 producties worden uitgevoerd. 

Bestuursverslag
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Balans 31-12-2016 31-12-2015

Balans na resultaatbestemming

€ €

Activa

Materiële vaste activa

Totaal materiële vaste activa 1.437             2.386        

Vorderingen

Totaal vorderingen 27.442           9.192        

Liquide middelen

Totaal Liquide middelen 69.709           73.030      

Totaal Activa 98.588           84.608      

Passiva

Eigen vermogen

Totaal eigen vermogen 50.850           45.540      

Voorzieningen

Totaal voorzieningen -                 -            

Schulden

Totaal schulden 47.738           39.068      

Totaal Passiva 98.588           84.608      

4



Exploitatierekening 2016

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2016 2016 2015

€ € €

3 Totale Beheerslasten 221.849  228.451  240.527  

6 Totale Activiteitenlasten 130.833  135.980  211.702  

8 Totale eigen inkomsten 95.696    82.850    169.501  

5 Directe inkomsten 76.968    58.600    78.477    

6 Indirecte opbrengsten 11.028    18.750    23.825    

7 Overige bijdragen uit private middelen 7.700      5.500      67.199    

9 Subsidie/publieke middelen 262.295  259.500  285.303  

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 5.310      -22.081   2.576      

Exploitatieresultaat 5.310      -22.081   11.576    

Totaal Baten 357.992  342.350  463.804  

Totaal Lasten 352.682  364.431  452.228  

Percentage eigen inkomsten 27% 24% 37%
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Algemene toelichting

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor

kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de

Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn

gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het

eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een

andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaat

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der

lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de

periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn

gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen

bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting

op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien

deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden

gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en).

Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt

in de staat van baten en lasten

Ontvangen subsidies

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste

waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Subsidiebaten zijn gebaseerd op subsidiebeschikkingen. Ingeval bij de 

subsidievaststelling (aan de hand van de jaarrekening) door de subsidieverstrekker een andere subsidie

worden vastgesteld dan eerder beschikt, dan worden deze afwijkingen in een volgend jaar verantwoord. 
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