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Bestuursverslag

Bestuur en directie
Stichting Meeuw Jonge Theatermakers is gevestigd te Leeuwarden. De samenstelling van
het stichtingsbestuur is als volgt:
Naam
Ruud Glas
Marco Hoekstra
Marscha van der Vlies
Hester van Eif
Timo Weda
Angelica Blekking

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Vanaf
1 juli 2015
1 mei 2016
1 oktober 2015
30 september 2011
1 september 2013
24 april 2018

Tot

24 april 2018

Mevrouw H. Mulder is directeur van de stichting.
Het bestuur heeft in het jaar 2018 5 maal vergaderd.
Resultaat boekjaar 2018
In het jaar 2018 is het saldo uit gewone bedrijfsvoering € 10.126,Het overschot valt deels ten bate van het eigen vermogen en deels ten bate van het bestemmingsfonds
Deze verhouding is bepaald door het procentuele aandeel subsidie van Provincie Fryslân
in het resultaat. Het positieve saldo op de productie Jonge Onderzoekers valt ten dele aan
het bestemmingsfonds Jonge onderzoekers van Provincie Fryslân en de Gemeente Leeuwarden.
Het positieve resultaat op Jonge onderzoekers is ontstaan doordat de subsidie is toegekend over een periode
waarin in het nog niet kon worden uitgegeven, omdat de subsidie nog niet toegekend was. Aankomende jaren
zal de Jonge Onderzoekers een groei doormaken waardoor de gelden zullen worden ingezet.
Activiteiten 2018
Een inhoudelijk verslag van de activiteiten is opgesteld in een separaat jaarverslag
Begroting 2019
Er zullen 4 producties worden uitgevoerd.
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Balans

31-12-2018

31-12-2017

Balans na resultaatbestemming
€

€

Activa
Materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa

325

487

Totaal vorderingen

13.400

38.659

Totaal Liquide middelen

126.836

90.849

140.560

129.996

91.645

81.519

-

-

48.915

48.478

140.560

129.996

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal Activa
Passiva
Eigen vermogen
Totaal eigen vermogen

Voorzieningen
Totaal voorzieningen
Schulden
Totaal schulden

Totaal Passiva
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Exploitatierekening 2018
Jaarrekening
2018
€

Begroting
2017-2020
€

Jaarrekening
2017
€

3 Totale Beheerslasten (1+2)

236.040

237.250

223.404

1 Beheerslasten Personeel

149.817

162.200

154.108

2 Beheerslasten Materieel

86.223

75.050

69.296

6 Totale Activiteitenlasten (4+5)

173.182

193.830

173.467

4 Activiteitenlasten Personeel

116.469

125.500

106.616

5 Activiteitenlasten Materieel

56.713

68.330

66.851

8 Totale eigen inkomsten (5+6+7)

99.849

94.100

128.440

5 Directe inkomsten

90.670

67.100

94.754

8.376

20.500

7.687

803

6.500

26.000

9 Subsidie/publieke middelen

319.500

336.980

299.100

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

10.126

6 Indirecte opbrengsten
7 Overige bijdragen uit private middelen

saldo uit gewone bedrijfsvoering
10 saldo buitengewone baten en lasten
Exploitatieresultaat
Totaal bestemd resultaat

Percentage eigen inkomsten

10.126
-

-

30.669
30.669
-

10.126

-

30.669

10.126

-

30.669

24%

22%

30%
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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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