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Jaarverslag van het bestuur bij de jaarrekening 2020 

 

 

Jaarverslag 2020 Stichting Vrienden van Phion  

 

Algemeen 

De Stichting van Phion (voorheen: Vrienden van het Orkest van het Oosten), in zijn huidige vorm 

opgericht per 1 september 2018, heeft ten doel het steunen van de Stichting Phion, de bevordering 

van de Nederlandse muziekcultuur in het algemeen en meer in het bijzonder het bevorderen van 

de belangstelling voor de symfonische muziek in de provincie Overijssel en de bevordering van 

educatieve projecten op muzikaal gebied. 

 

De stichting beoogt haar doel te bereiken onder meer door het opbouwen en het onderhouden van 

een zo groot mogelijke kring van Vrienden van Phion, door het verwerven van 

financiële middelen (andere dan overheidssubsidies), het werven van sponsoren en verder op alle 

daartoe geëigende wijzen. De samenstelling van het bestuur is in 2020 niet gewijzigd.  

 

Het jaar 2020: 

De transitie van beide oostelijke orkesten tot Phion, orkest van Gelderland en Overijssel in 2020 

had ook gevolgen voor de beide vriendenorganisaties. Bovendien had de alles overheersende 

corona-pandemie een ingrijpend effect op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Met name de 

noodgedwongen langdurige en nog steeds voortdurende inactiviteit van het orkest heeft in deze 

belangrijke startfase zijn sporen nagelaten. Dat geldt ook voor de vriendenorganisatie. Niettemin 

zijn enkele belangrijke stappen gezet.  

 

De beide orkesten kenden een verschillende organisatievorm van de Vrienden. In Gelderland 

maakte deze deel uit van de orkestorganisatie, in Overijssel bestond een zelfstandige stichting die 

wel nauw met het orkest was verbonden. Eind 2019 is door vertegenwoordigers van beide 

vriendenorganisaties, gesteund door de directeur van Phion, besloten om in de nieuwe situatie te 

opteren voor een zelfstandige stichting, naar het Overijsselse model. 

Deze opvatting is in de eerste helft van 2020 uitgewerkt en dat heeft geleid tot de formele 

oprichting van de Stichting Vrienden van Phion medio 2020. Het bestuur van de Stichting bestaat 

uit twee Vrienden uit elk der provincies, een drietal vertegenwoordigers van het orkest, te weten de 

directeur en twee musici. Daarmee wordt de gewenste verbinding met het orkest gerealiseerd. 

Het bestuur heeft in 2020 twee maal (digitaal) vergaderd en daarnaast intensief mail overleg 

gehad; daarbij zijn enkele belangrijke besluiten genomen. Het eerste was om de Stichting Vrienden 

formeel tot stand te brengen en daarmee duidelijkheid te creëren voor de toekomstige situatie. 

Daarnaast was het wenselijk om zo snel mogelijk de interne communicatie binnen de Stichting 

Vrienden tot stand te brengen en daarvoor noodzakelijke voorwaarden te realiseren. De in 

Overijssel bestaande Nieuwsbrief werd onder vleugels van de nieuwe Stichting gebracht en de 

redactiecommissie werd uitgebreid met leden uit Gelderland. Bij de aanvang van het 

concertseizoen 2020/2021 werd met de nieuwe Nieuwsbrief, die tien maal per jaar uitkomt, gestart. 

In het verlengde daarvan is ook de publieke presentatie van de Stichting Vrienden op de website 

van het orkest een punt van overleg. Ook de nieuwe, interprovinciale, Activiteitencommissie kwam 

tot stand. Binnen de commissie zijn meerdere activiteiten ten behoeve van de vrienden voorbereid; 

helaas maakte de corona situatie effectuering daarvan tot dusver onmogelijk. 

 

Verder zijn de volgende onderwerpen, allen gericht op de concretiseren van positie en rol van de 

Stichting Vrienden van Phion aan de orde geweest. 
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De harmonisering van de categorieën Vrienden. In verband met de huidige onzekere en 

onvoorspelbare omstandigheden vanwege het coronavirus is besloten niet te veel nieuwe 

veranderingen in te voeren. Er is thans sprake van verminderde betrokkenheid en gevoel van 

‘ontheemding’ in de kring van Vrienden. 

Daarom is besloten de in beide provincies tot dusver bestaande situatie voorlopig te continueren 

en in de eerste helft van 2021 tot concretisering te komen. 

Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om, in het licht van de corona-context, in de loop van 

voorjaar 2021 een extra impuls te realiseren naar Vrienden (en vast publiek) gericht op het 

wederom aanhalen/versterken van de band tussen Orkest en Vrienden. In het verlengde daarvan 

wordt ook nagedacht over wervingsactiviteiten. 

Als uitvoering daarvan wordt onder meer gedacht aan kleinschalige concerten in een groot aantal 

gemeenten. 

 

Door de Corona-pandemie is het voor het Orkest niet mogelijk gebleken om in 2020 een aantal 

projecten uit te voeren, met financiële ondersteuning vanuit de Stichting Vrienden van Phion. Deze 

projecten zijn doorgeschoven naar 2021 of later, waarbij de Stichting Vrienden van Phion de 

gewenste financiële ondersteuning alsnog kan bieden. 

  

Als laatste punt is vermeldenswaard dat begin 2021 duidelijkheid komt over de financiële 

startpositie van de Stichting Vrienden; op basis daarvan kan ook verder worden gesproken over de 

daadwerkelijke ondersteuning van activiteiten van het orkest. De urgentie daarvan is thans helaas 

minder groot gelet op de beperkte mogelijkheden die het orkest heeft. 

Wij hopen allen op betere tijden!! 

 

Financiën 

In dit jaarverslag wordt ook verantwoording afgelegd over de financiële baten en lasten over het 

verslagjaar. Daarvoor wordt verwezen naar de in dit verslag opgenomen jaarrekening. De 

penningmeester heeft als enig bestuurslid de bevoegdheid betalingen te doen. De rechtmatigheid 

en doelmatigheid daarvan is -onafhankelijk- gecontroleerd door zowel de secretaris als de 

voorzitter en volledig in orde bevonden. 

 

Het bestuur is alle Vrienden buitengewoon erkentelijk voor hun financiële en feitelijke 

ondersteuning. Daardoor is het mogelijk het orkest extra mogelijkheden te bieden om zich op een 

aansprekende en vernieuwende wijze te presenteren in de Overijsselse samenleving. 

Het is verheugend dat de Overijsselse samenleving burgers kent die persoonlijk willen en kunnen 

bijdragen aan deze belangrijke collectieve culturele voorziening! 

 

Enschede, 4 februari 2021 

 

 

Was getekend: 

Het bestuur 

 

P.D. IJzerman (voorzitter) 

B.A. Klaver (secretaris) 

J.S. Boom (penningmeester) 

J. Post 

E. Olsman 
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Balans per 31 december 2020 

(na voorgestelde resultaatbestemming) 

 

Activa Ref. 31 december 2020 31 december 2019 
  

  

  EUR  EUR EUR 
      
      
Vlottende activa      
Vorderingen      
Vorderingen op 
donateurs/sponsoren 

 
5 

 
0 

  
0 

 

Overige vorderingen  0  281  
      

   0  281 
      
Liquide middelen 6  73.541  42.289 
  

    

   73.541  42.570 
  

    

     
     
Passiva     
     
Reserves en fondsen 7  73.511  39.676 
      
Kortlopende schulden      
Crediteuren  0  459  
Overige schulden 8 30  2.435  
      

   30  2.894 
      

   73.541  42.570 
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Staat van baten en lasten over 2020 

  2020 2019 

    

  EUR EUR EUR EUR 

      

Baten      

Ontvangen donaties  24.324  34.016  
Ontvangen schenkingen  15.490  11.930  
Opbrengsten vriendenreizen  0  1.431  
Ontvangen sponsoring  0  0  
Ontvangen bijdragen 
luistercursussen  2.596  840  
Overige baten    25  
      

Som der baten   42.410  48.242 
      

Lasten      
Besteed aan doelstellingen      
Bijdrage Stichting Phion  0  55.000  
Kosten vriendenreizen/activiteit  209  3.277  
Kosten luistercursussen  2.241  2.468  
      

  2.450  60.745  

Beheer en administratie      

Beheer en administratie 9 5.154  4.015  

Juridische kosten  971  0  

      

  6.125  4.015  

Som der lasten   8.575  64.760 

      

                33.835            -16.518 

Belastingen                        0                     0 

      

Resultaat               33.835           -16.518 

      

      

Toevoeging (onttrekking) aan      

overige reserves              33.835              -16.518 

Onttrekking uit 
bestemmingsfonds  

  
                   0 

  
        0 

      

             33.835           -16.518 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

 

1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

1.1 Algemeen 

Stichting Vrienden van Phion, hierna te noemen: “Stichting Vrienden” werd op 3 maart 1953 

opgericht en kent Enschede als statutaire vestigingsplaats. De Stichting Vrienden is ingeschreven 

bij de KvK onder nummer 41038188. Het adres is Van Essengaarde 10, 7511 PN Enschede. Het 

correspondentieadres is Postbus 24, 7500 AA Enschede. In dit verslag legt het bestuur rekenschap 

en verantwoording af over het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2020. 

1.2 Activiteiten 

De statutaire doelstelling van Stichting Vrienden luidt als volgt: het steunen van Phion, zelfstandig, 

maar in zorgvuldige afstemming met het orkest. Meer in het algemeen het bevorderen van de 

belangstelling voor de symfonische muziek in Oost Nederland en in het overige werkgebied van 

het orkest. 

 

Stichting Vrienden tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

• Het verwerven van donateurs en sponsoren ten behoeve van het orkest. 

• Het beheren van door Stichting Vrienden ingestelde fondsen op naam. 

• Het (doen) organiseren van evenementen en projecten teneinde additionele financiële 

middelen ten behoeve van Stichting Phion te genereren. 

 

Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, bijdragen van derden, 

legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten. 

 

Het fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling in de 

zin van artikel 6.33 eerste onderdeel b, van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (ANBI, RSINnummer 

804317999). Deze ANBI-status is van belang om schenkingen en erfenissen belastingvrij te 

kunnen ontvangen. 

1.3 Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 

ten opzichte van het voorgaande jaar. 
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2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

2.1 Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van Tiel 9 Boek 2 van het in 

Nederland geldende Burgerlijk Wetboek en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Richtlijn 

Fondsenwervende Instellingen’. 

2.2 Schattingen en veronderstellingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur van de stichting, overeenkomstig algemeen 

geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn 

voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 

3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

3.1 Algemeen 

De waarderingen van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 

anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

3.2 Vorderingen 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering 

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
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3.3 Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije 

beschikking van de stichting. 

3.4 Reserves en fondsen 

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit reserves. 

3.5 Bestemmingsfonds 

Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding gegeven. 

3.6 Kortlopende schulden 

Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na 

eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De kortlopende schulden 

hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

4 Grondslagen voor de resultaat bepaling 

4.1 Algemeen 

Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben. Het 

exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. De baten bestaan uit de 

opbrengsten uit hoofde van donaties van fondsen, bijdragen van de overheid, incidentele giften en 

interest. De lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. 

4.2 Gemiddeld aantal medewerkers 

De stichting heeft geen medewerkers in dienst. 

4.3 Financiële baten en lasten 

De rentebaten en –lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde 

interest. 
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5. Vorderingen 

De vorderingen zijn als volgt te specificeren: 

 

 31-12-2020 31-12-2019 
   

 EUR EUR 
   
Nog te ontvangen sponsorinkomsten 0 0 
Te vorderen BTW 0 281 
Nog te ontvangen rente 0 0 
   

 0 281 
   

 

6. Liquide middelen 

 

 31-12-2020 31-12-2019 
   

 EUR EUR 
   
ING rekening-courant 8.457 7.217 
ING renterekening 65.084 35.072 
   

 73.541 42.289 
   

 

7. Reserves en fondsen 

 

Het verloop van de overige reserves is als volgt: 

 31-12-2020 31-12-2019 
   

 EUR EUR 
   
Stand per 1 januari          39.676 56.194 
Resultaatverdeling boekjaar        33.835 -16.518 
   

Stand per 31 december 73.511 39.676 
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8. Overige schulden 

 

 31-12-2020 31-12-2019 
   

 EUR EUR 
   
Nog te betalen bijdrage Phion 0 0 
Vooruitontvangen bijdrage luistercursussen 0 2.375 
Vooruitontvangen ledenbijdrage 0 60 
Bijdrage vriendenconcert 2020 0 0 
Reclame en marketing 0 0 
Overige (BTW) 30 0 
   

 30 2.435 
   

 

 

 

9. Beheer en administratie 

 

 31-12-2020 31-12-2019 
   

 EUR EUR 
   
Kosten reclame en marketing 4.641 2.802 
Kosten financieel pakket 120 360 
Juridische kosten 971 0 
Overige (nagekomen) kosten 76 0 
Bestuurskosten 155 686 
Rente en kosten bank 162 167 
   

 6.125 4.015 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarrekening Stichting Vrienden van Phion 2020 

 

 

  

Stichting Vrienden van Phion te Enschede 14 

 Versie definitief   

  

  
 

Overige gegevens 
 

Accountantscontrole 
Vanwege haar omvang is de Stichting vrijgesteld van een jaarlijkse accountantscontrole. 

 

Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming 

Er zijn geen statutaire bepalingen met betrekking tot de bestemming van het resultaat. 

 

Resultaatbestemming 
Het resultaat van 2020, zijnde EUR 33.835 toe te voegen aan het bestemmingsfonds.  

Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden van Phion. 

 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 



 

 

 

 


