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Inleiding
Met de heroprichting in 2012 sloeg het Nederlands
Jazz Archief een nieuwe weg in. Na drie jaar kunnen we
terugkijken op de eerste resultaten en mijlpalen.
In 2014 waren de afleveringen van onze serie Jazzportretten
bijna wekelijks op televisie te zien. Onze collectie werd met
belangrijke nieuwe onderdelen uitgebreid. De Vriendendagen
en benefietconcerten werden uitstekend bezocht.
Ons kwartaalmagazine Jazz Bulletin oogst grote waardering.
Een groeiende groep muziekliefhebbers maakte op deze
manier kennis met de jazz. En daar gaat het ons om.
Kunst en cultuur staan minder prominent op de agenda
van overheid en media. Een verandering die om een sterk
Nederlands Jazz Archief vraagt. Dus blijven we verder
bouwen aan publieksaandacht voor de jazz.
We willen de kennis en de belangstelling voor jazz tot
bloei brengen. Zodat huidige en toekomstige generaties
blijven kennismaken met de jazz van toen en nu.
Onze unieke historische collectie is de bron voor ons
werk. De inspiratie komt van alle geweldige Nederlandse
jazzmusici van nu.
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2014 in vogelvlucht
Het Nederlands Jazz Archief kwam op kracht dankzij
de steun van onze Vrienden en sponsoren. We zijn
ook dankbaar voor het vertrouwen van onze (vaste)
partners en fondsen die bijdroegen.

987
618

De NJA-Vriendenkring
groeide naar bijna 1000 leden.
Het NJA kwam in 2014 vele
malen positief in de publiciteit.
Het VPRO-programma Vrije
Geluiden wijdde een tv-special
aan het NJA. Ons benefietconcert
werd live uitgezonden door
Radio 6. In de tweede helft van
2014 zond NPO Cultura wekelijks
de Jazzportretten uit. Een miljoen
kijkers keken inmiddels naar de
eerste 30 afleveringen. Het blad
Jazzism bracht een feature van
vijf pagina’s over de activiteiten
van het NJA.

Eind 2012 Eind 2014

Dankzij
financiering
van de Publieke
Omroep en de
Universiteit van
Amsterdam
kon het NJA 
het project
Jazzportretten
realiseren.
De Dutch Jazz
Industry Award ging
in 2014 naar het NJA.
Een veelzeggende
publieke erkenning
voor ons huidig
en toekomstig
bestaansrecht. We
danken Buma Cultuur
voor de toekenning.

De cd van Thelonious
Monk uit de serie Jazz at
the Concertgebouw werd
in binnen- en buitenland
met zeer lovende recensies
ontvangen. 
De voorbereidingen werden
gestart voor een tweede 
cd-serie: Treasures of Dutch
Jazz, met hoogtepunten 
uit de Nederlandse jazz
geschiedenis.
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‘’
De Vriendendag en
het benefietconcert
waren uitverkocht.

Het NJA is
enthousiast lid
geworden van
het Europe Jazz
Network. Wij
realiseren ons dat
internationale
samenwerking
onlosmakelijk
verbonden is met
de jazztraditie.

In 2015 bestaat het NJA 35 jaar.
In dit kroonjaar wordt hard gewerkt aan
nieuwe mijlpalen. We vieren de honderdste
geboortedag van Boy Edgar met de eerste
cd uit de serie Treasures of Dutch Jazz
(waarop niet eerder uitgebrachte liveopnamen te horen zijn) en een mini-festival.
Verder zal in 2016 ons Jazzportal worden
gelanceerd, waarvoor in 2014 de opnamen
van Jazzportretten al zijn gestart.

Het Nederlands Jazz Archief
verzamelt ons erfgoed van jazz
en geïmproviseerde muziek. Dat
verdient net als Rembrandt een
respectvolle plek in de
Nederlandse samenleving.
Alle info over de geschiedenis
van de Nederlandse jazz en
geïmproviseerde muziek wordt
hier bewaard en dat is nogal
wat. Nederland heeft vele grote
musici voortgebracht, die een
belangrijke kijk op de muziek
mondiaal hebben verwoord.
Laten wij koesteren en trots zijn
op wat is en wat was, om het
door te geven aan een jongere
generatie.
Het Nederlands Jazz Archief
moet blijven!
— Eric Vloeimans
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De positie van het NJA

H

et Nederlands Jazz Archief is de enige plek
in Nederland waar een allesomvattende
jazzcollectie te vinden is. Ook beschikken
we over veel specifieke kennis van het Nederlandse
jazzlandschap. Het nja werkt nauw samen met de
Universiteit van Amsterdam.
De nja-collectie is daar in bruikleen ondergebracht
bij de afdeling Bijzondere Collecties. Ook wordt
samengewerkt met de faculteit muziekwetenschappen.
De archieven van toonaangevende instellingen en
personen – zoals het Bimhuis, North Sea Jazz Festival,
Michiel de Ruyter, Rita Reys en vele anderen – zijn
onderdeel van onze collectie.

Het nja is stevig verankerd in de Nederlandse jazz
gemeenschap. Wij genieten door de serie Jazzportretten
en de uitgave van Jazz Bulletin een aanzienlijke
bekendheid in jazzkringen. Beroepsmusici en
conservatoriumstudenten bezoeken geregeld de
collectie voor onderzoek en inspiratie. Nederlandse
jazzartiesten, ook de grootste namen onder hen,
steunen ons door belangeloos mee te werken aan de
nja-benefietconcerten en Vriendendagen.
Het nja onderhoudt eveneens sterke banden met
podia en festivals, die met regelmaat hun archieven
aan het nja toevertrouwen. In het verlengde hiervan
weten ook programma- en documentairemakers,
journalisten, jazzbiografen, academische onderzoekers
en uiteraard de jazzliefhebbers de weg naar het
Nederlands Jazz Archief te vinden.

Theo Loevendie dirigeert de Dutch Concert Big Band tijdens het benefietconcert voor het NJA in het Bimhuis, 7 december 2014 

Foto Jurjen Donkers
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Prioriteiten 2015

D

it jaar wordt begonnen met de uitvoering
van het project Jazzportal waarbij niet alleen
nog eens 60 Jazzportretten worden opgenomen maar ook de daarbij behorende digitaliseringswerkzaamheden een aanvang zullen nemen.
Verder zal de nieuwe cd-serie Treasures of Dutch Jazz
worden gelanceerd. Aandacht zal eveneens uitgaan
naar een verbetering van de automatisering op het
kantoor waardoor meer tijd vrij komt bij de medewerkers. Het nja is verder voornemens om eind
2015 een aanvraag voor structurele subsidie in te
dienen bij de Gemeente Amsterdam.
Uiteraard zullen de reguliere activiteiten zoals de
uitgave van Jazz Bulletin, de Vriendendag en het
benefietconcert onverkort worden voortgezet.
Tenslotte staan ook op het gebied van fondsen
werving nog enkele campagnes gepland.

Visualisering van de Jazzportal

‘’

Wij zitten nog steeds in de
gouden eeuw van de
Nederlandse jazz, en daar
mag geen millimeter van
verloren gaan, zowel in geluid,
beeld als geschrift. Zodat
komende generaties gedurende
tientallen, wellicht honderden
jaren inspiratie kunnen
putten uit deze periode. Studie
ervan maken, proefschriften
schrijven en ga zo maar door.
Ze zullen het ons zéér kwalijk
nemen als wij ons culturele
erfgoed niet voor de volle
honderd procent documenteren
en toegankelijk opslaan.
Daarom alleen al verdient
het Nederlands Jazz Archief
structurele steun van de
overheid.
— Pierre Courbois
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Bestuursverslag

H

et jaar 2013 stond nog grotendeels in het teken
van de wederopbouw van de organisatie, het
uitstippelen van de nieuwe koers en de ontwikkeling van diverse activiteiten en projecten. In 2014
werden veel van deze plannen daadwerkelijk gerealiseerd en positief ontvangen door de eigen Vriendenkring, de media en de jazzsector.
Het tastbaarste blijk van erkenning kwam met de toekenning van de Dutch Jazz Industry Award door Buma
Cultuur tijdens de Jazzdag in juni 2014. Een fragment
uit het juryrapport: ‘De commissie bewondert de enorme
wilskracht en het doorzettingsvermogen van het Nederlands Jazz Archief om zich te ontwikkelen tot dé plek
die het Nederlands jazzerfgoed bewaakt en beschikbaar
maakt voor gebruik.’

Activiteiten
Het bestuur schrijft de brede waardering die het nja
ten deel valt, voor een belangrijk deel toe aan de groei
van beter zichtbare publieksactiviteiten en de nauwe
samenwerking met partners zoals het Bimhuis en de
Nederlandse publieke omroep.
Zo werd het project Jazzportretten met vaart voortgezet.
Sinds najaar 2014 worden de afleveringen van deze inmiddels omvangrijke serie bijna wekelijks uitgezonden
via het themakanaal npo Cultura. Een aantal Jazzportretten ging in première tijdens bijeenkomsten in het
café van het Bimhuis. Deze voorstellingen op zaterdagmiddag werden goed bezocht en leverden veel goodwill
op bij de geportretteerde musici en het publiek.

In het najaar werd het plan voor het Jazzportal ontwikkeld, waarvan de Jazzportretten deel zullen uitmaken.
Dit ambitieuze project voorziet een totaal van 100
portretten die elk worden voorzien van uitgebreide
digitale informatie over de betreffende jazzmusicus. Daarnaast wordt via een tijdlijn de audiovisuele
geschiedenis van de Nederlandse jazz inzichtelijk
gemaakt. Het geheel wordt in de toekomst beschikbaar gemaakt via het internet.
In oktober 2014 kwam het nja opnieuw positief in het
nieuws. Ditmaal door een 45 minuten lange special
van het vpro-tv-programma Vrije Geluiden. Deze uitzending leverde tientallen nieuwe Vrienden op.
Hierop werd verder ingespeeld door middel van een
telemarketing-campagne om een deel van de Vrienden
kring te overreden een hogere jaarbijdrage te geven.
Tegelijkertijd werd het verzoek gedaan om over te
gaan tot betaling via incasso.
Beide vragen werden merendeels positief beantwoord,
wat mede heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve werkdruk.
De tweede Vriendendag in het Bethaniënklooster in
mei en het derde Benefietconcert in december werden beide weer een groot succes. Prominente musici
en groepen zoals de Eric Ineke JazzXpress, Ack van
Rooyen, Hans Dulfer, Fay Claassen, Theo Loevendie,
Rein de Graaff, Bert van den Brink, Guus Janssen
en de Dutch Concert Big Band traden belangeloos

In de serie Jazzportretten kwamen onder meer Han Bennink, Greetje Kauffeld, Jesse van Ruller, Paul van Kemenade, Ruud Jacobs en Eric Vloeimans aan het woord 

Foto’s Jurjen Donkers

Jaar ve r s l ag 2014 

op tijdens deze evenementen ten bate van het nja.
Veel tijd, zorg en aandacht wordt – al vele jaren
– besteed aan het kwartaaltijdschrift van het nja,
Jazz Bulletin, dat toenemende waardering geniet. Het
magazine biedt naast verhalen over de Nederlandse
jazzhistorie ook brede informatie over de huidige
jazz-scene in ons land, met veel aandacht voor jong
jazztalent. Het is, naast de jaarlijks georganiseerde
Vriendendag, een essentieel middel om de band met
de nja-Vrienden te onderhouden.
In oktober bracht het nja het negende album in de
serie Jazz at the Concertgebouw uit: de cd Jackie-ing
met opnamen van Thelonious Monk uit 1961. Zowel
in Nederland als in België, Amerika en Japan werd
deze cd door de critici zeer enthousiast ontvangen.
NRC Handelsblad: ‘Voltreffer uit het jazzarchief.’
Cobra.be van de Vlaamse publieke omroep: ‘Een buitengewoon verfrissende, verhelderende en meeslepende onderdompeling in de wereld van Monk.’
Jazz Japan: ‘Wow, de vreugde groeit geleidelijk tijdens
het luisteren.’

Financiën
Het jaar 2014 was een belangrijk startpunt voor de
verdere opbouw van een financieel gezonde organisatie.
De inkomsten uit de jaarbijdragen van onze Vrienden, essentieel voor de continuïteit van het bestaan

Bert Vuijsje spreekt met Ruud Jacobs tijdens de Vriendendag 

Foto Pieter Boersma

‘’

Een groot deel van de
Nederlandse identiteit is het
resultaat van de culturele
prestaties van de mensen in
Nederland door de jaren heen.
Het is daarom belangrijk
om die prestaties te bewaren
en te koesteren.
De jazzmuziek is een onderdeel
van dit proces en het
Nederlands Jazz Archief is
de enige organisatie die dit
erfgoed bewaart. Deze
organisatie heeft daarom
ondersteuning nodig.
— Ben van den Dungen
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van het nja, bedroegen in 2014 € 63.000. Het aantal
Vrienden laat een gestage groei zien: begin 2015 konden we al het 1000ste lid begroeten. De activiteiten
om de Vriendenkring uit te breiden werd verder geïntensiveerd. We verwachten dat de resultaten daarvan
vanaf het jaar 2015 duidelijk zichtbaar worden.
Het eerste segment van onze serie Jazzportretten werd
vanaf het najaar wekelijks uitgezonden op themakanaal npo Cultura. Hiervan bedroegen de totale kosten
€ 37.000, en de opbrengsten, o.a. vanwege de bijdrage
van de publieke omroep, € 42.000.
Ons kwartaalblad Jazz Bulletin werd ook in 2014 aan
elke Vriend gezonden. De kosten van het tijdschrift
waren in dit jaar € 21.000.
De productiekosten van de door het nja uitgebrachte
cd’s bedroegen € 7.000. Uit de cd-verkoop kwam een
bedrag van € 18.000 binnen.
Het netto-resultaat (tekort) uit de gewone bedrijfsvoering bedroeg in 2014 € 52.000. Het uiteindelijke
exploitatieresultaat kwam uit op (positief) € 17.100.
Dit positieve resultaat is voornamelijk te danken aan
een eenmalige bijdrage van € 65.000, die het nja van
mcn, de voormalige ‘fusie-instelling’, ontving uit de
afwikkeling van de mcn-organisatie.
Het streven van het nja is om, op langere termijn, de
vaste lasten – de kosten die gemaakt moeten worden
om de organisatie in stand te houden en aan de doelstelling van de organisatie te voldoen – te financieren
uit de donaties van Vrienden van het nja, en de op-
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brengsten uit cd-verkoop en te organiseren evenementen.
Eenmalige projecten, zoals het Jazzportal en de productie van bijzondere cd’s, zoals onze nieuwe serie
Treasures of Dutch Jazz, moeten worden gefinancierd
met subsidies en eenmalige donaties van weldoeners
(bedrijven en particulieren).
Het nja-bestuur heeft inmiddels al een aantal projecten geaccordeerd waartoe fondsen zijn verkregen
en waarvoor de financiën (bestemmingsreserves) zijn
gereserveerd.
Twee medewerkers, directeur Paul Gompes en chef
de bureau Jan Brouwer, traden per 1 januari 2014 op
betaalde basis in dienst. Beiden waren, als medewerker van Muziekcentrum Nederland (mcn), eerder bij
het jazzarchief betrokken, en zij hadden het gehele
jaar 2013 om niet voor het Nederlands Jazz Archief
gewerkt.
De samenwerking met de afdeling Bijzondere Collec
ties van de Universiteit van Amsterdam, waar onze
collectie sinds medio 2012 is ondergebracht, verliep
ook in 2014 bevredigend. De inzet van conservator
Ditmer Weertman mag hierbij zeker niet onvermeld
blijven. Daarnaast konden onze vrijwilligers hun werkzaamheden voor het jazzarchief in 2014 voortzetten en
uitbouwen.
Hun allen, maar ook de redacteuren en medewerkers
van Jazz Bulletin, de musici die voor ons hebben opgetreden en onze enthousiaste samenwerkingspartners
is het nja grote dank verschuldigd voor dit mooie jaar.
Bestuur Stichting Nederlands Jazz Archief
April 2015
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Collectie
Schenkingen aan de collectie
Naast veel kleinere schenkingen, kreeg het nja in
2014 de volgende grotere collecties aangeboden als
aanvulling op de collectie:
 	 Documentatie uit de nalatenschap van Dim Kesber,
•voormalig
bandlid van de Dutch Swing College Band

(dscb). Het betreft een ordner met fanmail aan de
dscb uit de jaren 1953 tot 1966, een ordner getiteld
‘Publiciteit’ met vooral zakelijke correspondentie
betreffende opnamen en optreden uit de midden jaren
50. Daarnaast nog een meer algemene knipselmap
over de dscb. Ook kregen we via Mia Kesber van
Keesjan Hoogenboom een digitale versie van de plaken fotoboeken van Dim Kesber.
bestaande uit 220 videobanden van
•Piet 	 Videocollectie
Colmjon met unieke concertopnamen van circa 400
Nederlandse Jazzbands, uit de periode 1989-2004. De
video’s zijn door Colmjon zelf opgenomen.

Bijdragen aan tentoonstellingen en publicaties
het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis vond
•de 	 Inexpositie
My Generation – Een halve eeuw Nijmeegse
popcultuur plaats. Uit de collectie van het nja werden
foto’s getoond.
 	 In het Historisch Museum Haarlem werd
najaar 2014 de tentoonstelling Haarlem Vinylstad
georganiseerd. Het nja stelde hiervoor tijdschrift
covers, magazines en folders ter beschikking.
 	 In het kader van het 40-jarig jubileum van het
Bimhuis wordt een cd-serie uitgegeven met opnamen
van groepen en musici die een belangrijke rol hebben
gespeeld in de geschiedenis van het podium. Het nja
heeft diverse opnamen geleverd van ‘legendarische’
concerten.

•
•

Kerngegevens m.b.t. de collectie
informatieverzoeken
• 	 	 130
55
bezoekers
• 	 137 digitale leveringen
• 	 71 uitleningen (boeken, cd’s, platen)
•

‘’
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Het Nederlands Jazz Archief
organiseert sinds decennia
het archiveren van de
vaderlandse jazzgeschiedenis.
Je kunt hen natuurlijk ook niet
steunen. Dan is er geen
mankracht en gaat het archief
verloren. Een dergelijke
onverschilligheid kwam ik
laatst, tijdens een tournee, tegen
in het asgrauwe Oekraïne. Ik
bedacht me toen hoe geweldig
het is om in Nederland te
wonen, waar onverschilligheid
niet past in onze maatschappij.
Dus, steun het Nederlands Jazz
Archief. Geef kleur, en waardeer
het belang van onze cultuur.
— Michiel Borstlap
Het Nederlands Jazz Archief
is het belangrijkste organisato
rische bindmiddel van jazz
liefhebbers en -musici en
verdient op die grond financiële
overheidssteun om te kunnen
blijven functioneren.
— Theo Loevendie

12

stichting nederlands jazz ar chief

Activiteitenoverzicht Organisatie
Algemene werkzaamheden

• 	Uitgave van kwartaalmagazine Jazz Bulletin
• 	Vriendendag op 14 juni
• 	Benefietconcert op 7 december
nieuwe Vrienden en
• 	Telemarketingcampagne
upgrade bestaande Vrienden
Projecten

• 	Opnamen Jazzportretten
Jazzportretten in Bimhuis op
• 	Presentaties
27 september en 6 december
•

 	Wekelijkse uitzendingen Jazzportretten op 		
npo Cultura vanaf 7 oktober

en release cd Jackie-ing van
• 	Productie
Thelonious Monk

• 	Promotiefilm over nja
• 	Ontwikkeling Jazzportal
Bijzondere momenten
Dutch Jazz Industry Award door
• 	Uitreiking
Buma Cultuur op 27 juni
Special over nja door vpro
• 	 Uitzending
Vrije Geluiden op 12 oktober

Bestuur
Bert Vuijsje		
Peter Krom		
Frank Jochemsen
Ron de Mos		

voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen bestuurslid

Vast kantoorpersoneel
Paul Gompes		
				
Jan Brouwer		
				
Fred Dubiez		

directeur (aanstelling		
per 1 januari 2014)
office manager (aanstelling
per 1 januari 2014)
vrijwilliger administratie

Redactie Jazz Bulletin
Coen de Jonge		
Robin van Rheenen
Bert Vuijsje		
Ton Ouwehand
Ditmer Weertman

hoofdredacteur
vormgever
redacteur
redacteur
redacteur

Vrijwilligers werkend aan de collectie
Nico Spijker
Egbert Tillema
Marc Duivenvoorden
Hans Sirks
Ger van den Beuken
Met dank aan
Alle optredende musici en sprekers op het
Benefietconcert en de Vriendendag in 2014
Alle auteurs en fotografen die meewerken
aan Jazz Bulletin
Ditmer Weertman, Universiteit van Amsterdam,
afdeling Bijzondere Collecties.
Jan Kelder, regisseur Jazzportretten
Ronald Keizer en Marlies van Lier voor de
productie van het benefietconcert
Bimhuis en Bethaniënklooster, voor alle
gastvrijheid en hulp
Sponsors benefietconcert
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Jaarrekening 2014
en begroting 2015
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Balans per 31 december 2014 *
ACTIVA 				

2014

             2013

Vlottende activa
vorderingen 				
liquide middelen 			

€

22.435 		
293.823 		

€

42.682
253.766

totaal vlottende activa 		

€ 316.258 		

€ 296.448

totale activa 			

€ 316.258 		

€ 296.448

PASSIVA 				

2014 		

2013

Eigen vermogen
algemene reserve 			
continuïteitsreserve 			
bestemmingsreserves 			

€

15.673 		
115.000		
152.500 		

totaal eigen vermogen 		

€ 283.173 		

€

11.073
95.000
160.000

€ 266.073

Kortlopende schulden
crediteuren 				
belastingen en premies 		
overige kortlopende schulden

€

totaal kortlopende schulden		

€ 33.085 		

€ 30.375

totale passiva			

€ 316.258 		

€ 296.448

* na resultaatbestemming

8.836 		
€
– 1.522 			
25.771 		

10.277
0
20.098
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Exploitatierekening
BATEN

          2015 		
begroting 		

2014
realisatie

Cd-verkoop
vrienden / overige
via distributeur
licentieopbrengsten
totaal cd-verkoop 			

€       8.000
          6.000
          6.000
€ 20.000 		

€        7.631
          8.346
           2.091
€ 18.068

€       3.000

2014 		
begroting 		

2013
realisatie

€ 12.500 		

€       4.830
        28.139
        53.486
€ 86.455

€ 30.000 		

€        7.293
   0
       19.300
€ 26.593

Sponsoring
kaartverkoop benefietconcert
sponsoring algemeen
benefietconcert
totaal sponsoring 			

       28.000
€ 31.000 		

€        3.628
          1.500
       14.650
€ 19.778

Vrienden
jaarbijdragen Vrienden
opbrengsten Vriendendag
particuliere gevers
legaten, schenkingen
totaal Vrienden 			

€    75.000
         2.000
         7.500
         2.500
€ 87.000 		

€     63.438
          2.544
   0
          2.628
€ 68.610

€     70.000
          2.000
        10.000
          5.000
€ 87.000 		

€     60.565
          1.103
          3.000
          1.420
€ 66.088

€        3.000

€       1.518

€        3.000

€       4.480

        65.000
    0
€ 68.000 		

       42.397
   0
€ 43.915

        52.000
    0
€ 55.000 		

€

€ 206.000

€ 150.371

€ 184.500 		

€ 183.644

Beheerlasten
personeelslasten
huisvestingskosten kantoor
kantoorkosten
totaal beheerlasten 			

€     23.000
          9.500
       30.500
€ 63.000 		

€     21.890
        10.217
        21.338
€ 53.445

€     22.650
          9.000
        21.500
€ 53.150 		

€            PM
          8.888
        20.638
€ 29.526

Activiteitenlasten
personeelskosten
vaste activiteitenlasten
incidentele activiteitenlasten
ontwikkelingskosten
fondsenwerving
totaal activiteitenlasten 		

€     53.750
       61.500
       70.500
   0
       15.000
€ 200.750 		

€     51.076
       47.484
       37.313
   0
       12.716
€ 148.589

€      52.850
        54.500
        61.500
          9.500
        13.000
€ 191.350 		

€            PM
       48.022
   0
   0
          5.628
€ 53.650

totale lasten

€ 263.750 		

€ 202.033

€ 244.500 		

€ 83.176

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

€ – 57.750 		

€ – 51.662

€ – 60.000 		

€ 100.468

bijzondere baten en lasten
rentebaten en rentelasten

€

€     65.000
          3.762

€      65.000
          2.500

€
   0
          3.477

exploitatieresultaat

€ – 57.750 		

€ 17.100

€

€ 103.945

Overige omzet
geleverde diensten
projecten / bijdragen partners
Jazzportretten
diversen
totaal overige omzet 			
totale baten

   0
28
4.508

LASTEN

   0
   0

7.500 		
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Algemene toelichting en grondslagen
Statutaire naam en doelstelling van de organisatie
Stichting Vrienden Nederlands Jazz Archief is opgericht op
26 april 2012 en is gevestigd in Amsterdam. Op 31 december
2012 is de naam gewijzigd in Stichting Nederlands Jazz
Archief. De Stichting heeft ten doel het initiëren, stimuleren,
bevorderen en ondersteunen van activiteiten ter bevordering
van de actuele en geschiedkundige kennis over de Jazz in
Nederland, waaronder begrepen het stimuleren van behoud,
beheer, toegankelijkheid en uitbreiding van de collectie.

bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserves betreft
geen verplichting. Daadwerkelijke uitvoering van de projecten
in het opeenvolgende kalenderjaar is mede afhankelijk van
financiële bijdragen van fondsen, sponsors en anderen.
De omvang de reserves is bepaald door een zo nauwkeurig
mogelijke schatting van de voor het project te maken kosten
onder aftrek van de te verwachte opbrengsten. Jaarlijks wordt
deze schatting gemaakt en op grond van de uitkomst het be
drag van de benodigde reserves aangepast.

Algemene grondslagen en grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Personeelsbeloningen
Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeids
voorwaarden verwerkt in de jaarrekening voor zover ze zijn
verschuldigd aan werknemers.
Vanaf 1 januari 2014 zijn er twee werknemers bij de Stichting
in dienst getreden op basis van een arbeidscontract.
Bestuur
Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamhe
den anders dan daadwerkelijk gemaakte onkosten.
ANBI
Het Nederlands Jazz Archief heeft de status van culturele ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn onder bepaal
de voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor de gever.

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, onder
deel van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving. De jaarreke
ning is opgesteld in Euro’s. Het boekjaar valt samen met het
kalenderjaar.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het
resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de betreffende post op de balans anders wordt ver
meld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nomi
nale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden slechts op
genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vin
den voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Materiële vaste activa
Materiële activa die worden aangeschaft voor een meerjarig
gebruik worden op de balans opgenomen voorzover zij een
aankoopbedrag van € 2.500 te boven gaan. De aanschaffingen
onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf
ten laste van het resultaat gebracht.
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings
prijs, verminderd met de daarop betrekking hebbende af
schrijvingen.
Eigen vermogen
(a) Continuïteitsreserve
Kenmerkend aan de doelstellingen van de Stichting is haar
langetermijnkarakter t.a.v. de collectie en de activiteiten die
hiermee worden ondernomen. Daarom heeft het bestuur be
sloten om een deel van het vermogen te bestemmen als niet
vrij besteedbaar en als continuïteitsreserve. Deze kan worden
aangesproken indien de opbrengsten onvoldoende zijn om
aan de lopende verplichtingen te voldoen.
De hoogte van de continuïteitsreserve is bepaald op basis van
het bedrag voor de vaste kosten verminderd met de verwach
te opbrengsten.
(b) Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn gevormd en worden gebruikt
voor projecten, waartoe het bestuur heeft besloten dat deze
in de toekomst dienen te worden gerealiseerd. De beperkte

Overige informatie
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Met ingang van 1 januari 2013 is een huurcontact afgesloten
voor onbepaalde tijd met een (wederzijdse) opzegtermijn
van 6 maanden. De overeengekomen huur bedraagt € 2.222
per kwartaal.
Bestemming van het resultaat
Het bestuur heeft besloten om het exploitatieresultaat als
volgt te bestemmen:
exploitatieresultaat 

€   17.100

toegevoegd aan continuïteitsreserve 
–20.000
toegevoegd aan bestemmingsreserve Jazzportretten  –5.000
onttrokken aan de bestemmingsreserve 
fondswerving campagnes 
12.500
toegevoegd aan de algemene reserve 

€

4.600

Overzicht van bestemmingsreserves per 31 december 2014
fondsenwerving campagnes 
€   22.500
project Jazzportal 
40.000
nieuwe website 
15.000
project NJA Award 
30.000
investering digitalisering 
15.000
collectie: metadatering 
15.000
collectie: catalogisering 
15.000
totaal bestemmingsreserves 

€ 152.500
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Toelichting op de balans
			
ACTIVA 						

2014		

2013

Vorderingen
debiteuren
omzetbelasting
overige vorderingen
overlopende activa

€     14.516
   0
          7.391
             528

€        2.751
         3.173
       36.523
             235

totaal vorderingen 					

€ 22.435 		

€ 42.682

Liquide middelen
ING
ING vermogensspaarrekening

€       4.823
    289.000

€       7.766
     246.000

totaal liquide middelen 				

€ 293.823 		

€ 253.766

PASSIVA

           2014 		

2013

Algemene reserve
algemene reserve per 1 januari
resultaat boekjaar

€     11.073
         4.600

€  162.128
  –151.055

totaal algemene reserve 				

€ 15.673 		

€ 11.073

Continuïteitsreserve
stand per 1 januari
dotatie boekjaar

€    95.000
       20.000

€               0
       95.000

totaal continuïteitsreserve 				

€ 115.000 		

€ 95.000

Bestemmingsreserves
stand per 1 januari
onttrekking boekjaar
dotatie boekjaar

€  160.000
     –12.500
         5.000

€

totaal bestemmingsreserves 				

€ 152.500 		

€ 160.000

Crediteuren 						

€

€ 10.277

Belastingen en premies
omzetbelasting
loonheffing
pensioenpremies

€       3.772
               –3
       –5.291

totaal belastingen en premies 			

€ –1.522 		

€

Overige kortlopende schulden
nog te betalen kosten
vooruit ontvangen bedragen Jazzportretten
nog te betalen vakantietoeslag

€     22.701
   0
         3.070

€       7.701
       12.397
   0

totaal overige kortlopende schulden 			

€ 25.771 		

€ 20.098

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.

De schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

8.836 		

   0
   0
    160.000

0
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Toelichting op de exploitatierekening
LASTEN
			

		

           2014
realisatie

            2014
begroting 		

           2013
realisatie

Personeelslasten beheer

		

€ 21.890

€ 22.650

               PM

Huisvestingskosten kantoor
€       9.088 				
€       8.888
huur kantoor 					
specifieke aanschaffingen 			          1.129 					   0
totaal huisvestingskosten kantoor 		

€ 10.217

€

9.000 		

€

8.888

Kantoorkosten
kantoorbenodigdheden 			
€        8.572 	 €       5.000 		
€       8.624
telefoon 					             627 		    0 			   0
drukwerk 					          2.214 	          3.000 		          4.428
automatisering / ICT 				          1.772 	          2.500 		          2.045
abonnementen en contributies 		             943 		    0 			   0
reis- en verblijfskosten 				          1.187 	          1.500 			   0
bestuurskosten 				             435 		    0 			   0
aanschaf kantoorinventaris 			 	    0 	          2.000 			   0
representatie 					             917 	          1.500 		             739
administratiekosten 				          4.246 	          6.000 		         3.500
overige algemene bedrijfslasten 		             425 		    0 		          1.302
totaal kantoorkosten 				

€ 21.338

€ 21.500 		

€ 20.638

Personeelslasten activiteiten

€ 51.076

€ 52.850 		

PM

Vaste activiteitenlasten
€     21.325 	 €     23.000 		
€     19.204
kosten Jazz Bulletin 				
kosten Vriendendag 				          3.557 	          4.000 		          3.645
benefietconcert 				       15.904 	       20.000 		       16.628
cd productie / bijdrukken
back catalogue 				          6.698 	          7.500 		          8.545
totaal vaste activiteitenlasten 		

€ 47.484

€ 54.500 		

€ 48.022

Incidentele activiteitenlasten
€     37.313 				
€ 	   0
project Jazzportretten 				
publiekpresentaties 					    0 					    0
overige 						    0 					   0
totaal incidentele activiteitenlasten 		

€ 37.313

€ 61.500 		

€

0

€

0

Ontwikkelingskosten
website 							
€        7.500
nieuwe producten 						          2.000
totaal ontwikkelingskosten 			

€

0

€

9.500 		

Fondsenwerving
campagnes 					
€       9.116 	 €        7.500 		
€       1.627
brochures 					          3.222 	          3.500 		          2.631
representatie 					             332 	          1.000 		             370
bijeenkomsten 					 46 	          1.000 		          1.000
totaal fondsenwerving 			

€ 12.716

€ 13.000 		

€

5.628
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