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foto Foppe Schut c/o www.chimeproject.eu
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Geachte lezer, 

We bieden u bij deze ons jaarverslag 2016 aan. 

Mede dankzij de steun van onze vaste Vriendenkring, mecenaat, sponsoren 
en fondsen hebben we het afgelopen jaar een aantal nieuwe projecten kunnen 
introduceren. 

Het hoogtepunt was ongetwijfeld de lancering van ons nieuwe digitale 
platform www.jazzhelden.nl eind juni in Rotterdam. Een enthousiast team van 
medewerkers en vrijwilligers heeft met met zorg en toewijding daaraan gewerkt. 
Wij waren bijzonder blij met de reacties van vele jazzmusici die het platform 
ervaren als een zichtbare uitdrukking van hun cultuur en kunstvorm. 

Aansluitend op deze feestelijke lancering tijdens de netwerkdag  inJazz 2016  
vond de jaarlijkse uitreiking van de jazz-Edisons plaats. Daarbij viel het nja voor 
de tweede keer binnen vier jaar in de prijzen. De cd Boy’s Big Band: Return werd 
bekroond met de Edison voor de beste historische jazzuitgave. Mede dankzij 
sponsoring kon onze cd-productie in 2016 aanzienlijk worden opgevoerd. 

Ook op het gebied van collectievorming was 2016 een belangrijk jaar. Twee 
formidabele collecties kwamen onze kant op die een rijke aanvulling vormen 
op de reeds bestaande documentatie. We zijn hierbij onze partner Bijzondere 
Collecties, waar onze collectie in bruikleen is ondergebracht, grote erkentelijk-
heid verschuldigd, hoewel de financiering om alle materialen te kunnen her-
bergen en ontsluiten nog een probleem van aanzienlijk formaat is. 

Onze uitdaging blijft om de collectie kwalitatief uit te breiden met een constant 
oog gericht op het praktisch gebruik ervan. 
Leunend op dit prachtige erfgoed, dat zozeer vraagt om verdere ontsluiting, zijn 
we tegelijkertijd voortdurend op zoek naar manieren om onze collectie levend te 
maken en presentatievormen te ontwikkelen, zodat het publiek er volop kennis 
van kan nemen. 

U kunt erop rekenen dat we met deze koers in 2017 en de jaren erna, ondanks de 
financiële onzekerheden voor de organisatie, voortvarend zullen doorgaan. 

Anton Kok      Paul Gompes 
voorzitter      directeur
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Collectiebeheer
Het archief van de overleden jazzverzamelaar Han 
 Schulte, bestaande uit ruim 80 strekkende meters met 
documentatiematerialen, kwam vrij onverwacht onze 
kant op. Al in de vroege jaren vijftig had Han Schulte 
ruime zoekopdrachten uitgezet bij knipseldiensten op 
onderwerpen en artiesten binnen de jazz. Hiermee is 
de Schulte-collectie een grote aanvulling op de reeds 
 bestaande knipselcollectie van het Jazzarchief, die pas 
 begin jaren tachtig is gestart. Gedurende de ruim 6 
maanden dat deze collectie werd verwerkt, is het nja 
door de firma Bernardino Holland geheel kosteloos op-
slag- en werkruimte aangeboden. 
Egbert de Bloeme, de eerste hoofdredacteur van Jazz 
 Bulletin en voormalig bestuurslid van het Jazzarchief, liet 
een collectie na met 2.350 banden op verschillende for-
mats met een totale lengte van 4.400 uur muziek, waar-
onder registraties van de legendarische Jazz at Paradiso-
concerten vanaf 1968. Daarnaast bevat de collectie ook 
nog 11 videobanden met 300 uur beeldmateriaal.
Deze voor de Nederlandse jazzgeschiedenis relevante 
collectie kan wegens gebrek aan middelen helaas nog 
niet verwerkt worden. Daarom is de collectie tijdelijk 
extern opgeslagen met als doel om in 2017 de benodigde 
externe financiering voor selectie en ontsluiting te ver-
werven. 

Andere donaties aan de collectie: 
• Aanvulling op de collectie van pianist Michiel Braam, 
met name Bik Bent Braam, posters en documentatie;
•  Donatie van de eerste mappen van de documenta-
tie van Cees Schrama, dit met betrekking tot de tros 
 radio-uitzendingen van Sesjun;
•  Plakboeken van Circus Square Jazzband;
•  Banden en documentatie van Paul Karting (Rotter-
damse jazzorganisator, die programmeerde in b14,  
onder meer Eric Dolphy);
•  Bandencollectie Piet Noordijk;
•  Educatief jazzmateriaal uit de collectie van Jan J. Mulder;
•  Verzameling posters van gypsyjazzconcerten en  
-festivals (de heer Suerink, Raalte);
•  Documentatie en foto’s Zaanse jazz, collectie Piet 
Koopman, chroniqueur van de Zaanse Jazz;
•  Digitaal informatiebestand over de Dutch Swing 
 College Band van de in 2016 overleden Frits Louwerens;
•  Jazztijdschriften, onder meer van Peter Smids en 
 Gerard Beijer;
•  Foto’s Loosdrecht Jazz Festival van Paulus van Vliet.b
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van uitvoering. Er werd volop 
 ingezet op het uitgeven van 
cd’s, de productie van Jazz
portretten voor het project 
www.jazzhelden.nl, collectie-
vorming en kwaliteitsverbe-
tering. 

Het huidig bestuur is hier-
bij grote erkentelijkheid 
 verschuldigd aan de voorma-
lige bestuursleden die zich in 
het verleden hebben ingezet 
om de aansprekende resulta-
ten mogelijk te maken. 

Eens te meer blijkt uit de 
veelomvattende activiteiten 
van het nja hoe hoog de 
kwaliteit van het werk is in 
verhouding tot het bescheiden 
aantal mensen dat zich hier-
voor inzet. De Edison voor de 
Boy Edgar-cd Return in onze 
nieuwe cd-serie Treasures of 
Dutch Jazz weerspiegelt dit, 
maar ook het jubileumnum-
mer van Jazz Bulletin, en de 
 enthousiaste reacties uit het 
veld op onze nieuwe website 
www.jazzhelden.nl.

De kracht van onze organisa-
tie zit in de korte lijnen met 
het veld: de jazzmusici, de 
podia en festivals, maar ook 
de toegang tot media, samen-
werking met de collega’s van 
Bijzondere Collecties en het 
stevige draagvlak dat wordt 
gevormd door de Vrienden-
kring, waar keer op keer posi-
tieve geluiden vandaan komen 
die de motivatie van vaste en 
freelance medewerkers een 
grote impuls geven.
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Plakboeken uit de collectie van het NJA  foto’s Foppe Schut c/o www.chimeproject.eu
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Ontsluiting publieksgroepen
Ook dit jaar werkte het nja mee aan diverse exposities 
in het hele land. Zoals de tentoonstelling Out of the box 
met de grafische partituur Sigaar 70 van Willem Breu-
ker, projectie van digitale foto’s van het Newport Jazz 
Festival in Rotterdam met gebruikmaking van scans uit 
onze collectie-Paul Acket, de tentoonstelling Jazz in de 
Doelen, tijdens de dag van de Rotterdamse Jazz, en de 
fototentoonstelling over bandleider Boy Edgar in het 
Amsterdamse Bijlmerparktheater.

Conservator Ditmer Weertman bezocht in april de 
Rhythm Changes Conference Jazzutopia in Birmingham. 
Hij gaf hier een presentatie over de collectie van het 
 Nederlands Jazz Archief.

Verder werd een grote inspanning geleverd voor de 
 aanlevering van documentatie en gedigitaliseerd foto-  
en knipselmateriaal aan het project www.jazzhelden.nl. 

Bij de collectie werden 32 bezoekers ontvangen, 85 vra-
gen beantwoord (dit betreft uitgebreide uitzoekvragen) 
en 105 digitale leveringen verzonden, zoals digitale audio, 
digitale foto’s, et cetera

De collectie van het Nederlands Jazz Archief ligt in bruik-
leen opgeslagen bij Bijzondere Collecties van de Univer-
siteit van Amsterdam. Hier zorgt conservator muziek-
collecties Ditmer Weertman voor de dagelijkse leiding 
met ondersteuning van archiefmedewerker Marc 
 Duivenvoorden. 
Veel dank is ook verschuldigd aan de vrijwilligers die hier 
werken, te weten Hans Sirks (beschrijven fotocollecties) 
en Ger van den Beuken en Bart de Neeve (audiotechniek, 
digitaliseren audio).

Uitgeefactiviteiten
Qua uitgaven en publicaties is het jaar 2016 een voorlo-
pig hoogtepunt. Meer dan ooit tevoren werden cd- 
opnames, jazzportretten, krantenknipsels, foto’s, bio-
grafieën en discografieën gepresenteerd. 

Cd-series
Dankzij de financiële steun van een anonieme sponsor 
kon de productie van onze serie Treasures of Dutch Jazz 
aanzienlijk worden opgevoerd. 
Enkele bijdragen van leden uit de Vriendenkring droegen 
eveneens bij aan de producties, alsmede het speurwerk 
en de tomeloze inzet van cd-producer Frank Jochemsen, 
die onze cd-commissie (tot nu toe bestaande uit Bert 
Vuijsje, Ditmer Weertman en Arne Wolfswinkel) kwam 
versterken.  
Drie nieuwe titels in deze serie zagen het licht: 
•  nja 1601 Ben Webster & Piet Noordijk:  
Johnny Come Lately
•  nja 1603 Don Byas Meets The Jacobs Brothers:  
Groovin’ High
•  nja 1604 Hank Mobley:  
To One So Sweet. Stay That Way
Deze drie cd’s worden gekenmerkt door de affichering 
van bekende Amerikaanse solisten tijdens concerten in 
Nederland, maar zeker ook door de hoge kwaliteit van 
hun Nederlandse medemusici. 

De cd nja 1602 Cannonball Adderley: One For Daddy-O 
is de elfde in de serie Jazz at the Concertgebouw. 
Deze cd, die in oktober werd gepresenteerd, biedt twee 
Nederlandse optredens van altsaxofonist Julian ‘Cannon-
ball’ Adderley in kwintetbezetting, waaronder opnamen 
met de gebroeders Pim en Ruud Jacobs. 
Net als bij voorgaande uitgaven van het nja, is bij deze 
cd-producties uitgebreid gebruik gemaakt van foto’s, 
programma’s en andere archiefmaterialen uit de eigen 
collectie. 

De vier cd-uitgaven van 2016



jaar versl ag 2016  �

Jazz Bulletin 
In september 2016 bereikte Jazz Bulletin, het kwartaal
magazine dat exclusief wordt toegezonden aan de Vrien
den van het nja, zijn honderdste nummer. Dat jubileum 
markeerden wij met een bijzonder, 14 pagina’s lang 
 dossier: Hoe de jazz verdween uit Hilversum. Dit verhaal, 
voor ons geschreven door Jeroen de Valk, trok ruime 
aandacht, zowel in de jazzwereld als in omroepkringen.
Ook de overige drie nummers van de jaargang 2016 
 bevestigden en versterkten de reputatie van Jazz Bulletin 
als – volgens velen – het zinnigste jazzblad van Neder
land. Onder meer door de vaste column van Benjamin 
Herman, de interviews met jonge talenten als Joris 
 Posthumus, Konrad Koselleck en Gidon Nunes Vaz, en de 
portretten van grote namen uit de Nederlandse jazz
historie zoals Tony Vos, Pete Felleman, Nedly Elstak en 
Willem Breuker.

Jazzhelden 
Op 24 juni 2016 werd het project www.jazzhelden.nl ge
lanceerd tijdens inJazz, de landelijke netwerkdag van de 
Nederlandse jazzsector in Rotterdam. Mijke Loeven pre
senteerde de inhoud van het project en de reacties hierop 
van jazzmusici, programmeurs en jazzjournalisten. 
Ten tijde van de lancering waren 67 van de geplande 100 
Jazzportretten gereed. 
Interviews met jonge jazzmusici die vertellen over hun 
geportretteerde leermeesters werden ingezet om de 
actualiteitswaarde van het project te illustreren. In de 
maanden voorafgaand aan de lancering is hard gewerkt 
om alle gedigitaliseerde materialen aan te leveren, beta
versies van de website te testen, teksten te schrijven en 
rechten met verschillende instanties te regelen. 
In de tweede helft van 2016 is op volle kracht verder 
gewerkt aan het project, dat is te bekijken via www.jazz
helden.nl
Een volledige inhoudelijke en financiële verslaglegging 
van het project is op aanvraag bij het nja verkrijgbaar.

Screenshot van de website 
jazzhelden.nl

Links: de presentatie  
van jazzhelden.nl tijdens 
inJazz

Het honderdste nummer van Jazz Bulletin trok ruime aandacht
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Vriendenkring
Het aantal Vrienden groeide in 2016 door naar ruim 
1.100.
Wegens het grote tijdsbeslag dat het jaarlijkse benefiet
concert op de organisatie legde, is besloten vanaf 2016 
een andere strategie te ontwikkelen in combinatie met 
werving van ruimere financiële bijdragen van gulle 
 gevers. 

De jaarlijkse Vriendendag vond, als gevolg van de sluiting 
van het Bethaniënklooster, voor de eerste keer plaats in 
het Amsterdamse muziekmakerscentrum Splendor.
Aan deze dag, die exclusief toegankelijk is voor de Vrien
den van het nja, werkten deze keer onder anderen de 
musici Joris Teepe, Koos Serierse en Jan Huydts mee. 
De livemuziek werd verzorgd door het trio van pianist 
Rembrandt Frerichs.

 

Subsidiëring
Het nja is dankbaar voor de gulle steun van verschei
dene private fondsen aan het project www.jazzhelden.nl, 
dat in 2017 zal worden afgerond. De positieve reacties 
van deze fondsen op het project geven een bemoedigend 
signaal inzake mogelijke vervolgsteun aan njaprojec
ten. 
Bij de publieke financiering speelt het probleem dat mu
ziekerfgoed tussen wal en schip dreigt te vallen sinds 
de landelijke bezuinigingen eind 2012. Het Jazzarchief is 
niet de enige organisatie die hier mee te kampen heeft. 
Het lijkt er op dat hier sprake is van een systeemfout. 
De private fondsen subsidiëren namelijk geen structurele 
kosten die gekoppeld zijn aan noodzakelijke overhead als 
huur van ruimte e.d. Ondanks een positieve inhoudelijke 
beoordeling is een subsidieaanvraag bij het Amsterdamse 
Fonds voor de Kunst (afk) afgewezen vanwege de lan

Joris Teepe in gesprek met Paul Gompes tijdens de Vriendendag 2016  foto Hans S. Sirks
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delijke functie. En landelijk is er geen plek bij het Fonds 
Podiumkunsten omdat het nja geen ‘makers’-functie 
heeft. Ook in de basisinfrastructuur (bis) is er voor 
 muziek-erfgoedinstellingen als het nja geen plek.
We zijn in overleg met collega-instellingen en Kunsten 
’92 om dit probleem gezamenlijk bij de overheid neer te 
leggen.

Organisatie
In 2016 werd geïnvesteerd in een nieuw vormgegeven 
website die bezoekers een helderder inzicht geeft in de 
verschillende functies, diensten en actviteiten van het 
nja. Ook werd een nieuwe webshop geïnstalleerd die 
het betalingsverkeer en voorraadbeheer sterk heeft ver-
eenvoudigd. 
Begin maart 2016 ging directeur Paul Gompes vanwege 
privé-omstandigheden tijdelijk minder werken. Dit deel-
tijdverlof heeft geduurd tot eind augustus.
Folkert Oosting trad af als bestuurder om in de nja-
 organisatie de coördinerende werkzaamheden voor 
www.jazzhelden.nl tijdelijk op zich te nemen. 
Hetzelfde gold voor bestuurder Frank Jochemsen, die 
tijdelijk in dienst trad voor uitvoerende werkzaamheden 
aan www.jazzhelden.nl. 
In april is algemeen bestuurslid Ron de Mos terugge-
treden na een zittingstermijn van vier jaar. Later in het 
jaar trad ook penningmeester Peter Krom terug; hij was 
 gelukkig graag bereid om als extern financieel adviseur 
bij de stichting betrokken te blijven.
Het huidige bestuur wil de bestuurders die in 2016 
 afzwaaiden, bijzonder bedanken voor hun inzet en 
 betrokkenheid.

 

De mensen in de organisatie

Bestuur 
Anton Kok, voorzitter
Bert Vuijsje, vice-voorzitter
Paul Michielsen, penningmeester 
Cees Hamelink
Jan Menu
Kantoor
Paul Gompes 
Jan Brouwer 
Tijdelijke medewerkers in 2016
Frank Jochemsen 
Folkert Oosting
Vrijwilligers
Hans Sirks 
Ger van den Beuken  
Bart de Neeve 
Egbert Tillema  
Nico Spijker 
Oscar Smit
Redactie Jazz Bulletin
Coen de Jonge 
Bert Vuijsje 
Ditmer Weertman 
Ton Ouwehand 
Robin van Rheenen 
Projectteam Jazzhelden 
Jan Kelder 
Walter van de Leur 
Erik van den Berg 
Ward van Wanrooij 
Marjolein Vermeulen 
Myrthe Veeneman 
Jaap Boots 
Gert Verbeek 
Stijn Brinkmann 
Geert Kistemaker 

Speciale dank aan
Prins Bernhard Cultuurfonds
vsb Fonds
Fonds 21
Stichting Dioraphte
The Brook Foundation
Onze cd-sponsors
UvA Bijzondere Collecties
Bernardino Holland bv
Bimhuis AmsterdamHet Rembrandt Frerichs Trio op de Vriendendag� foto�Hans�S.�Sirks
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Activa

vlottende activa

vorderingen
liquide middelen

totaal vlottende activa

totale activa

Passiva

eigen vermogen

algemene reserve
continuïteitsreserve
bestemmingsreserves

totaal eigen vermogen

kortlopende schulden

crediteuren
belastingen en premies
schulden aan subsidieverstrekkers
overige kortlopende schulden

totaal kortlopende schulden

totale passiva

31-12-2016

€  56.758
223.104

€ 279.862 

€ 279.862

€  22.612
115.000

77.000

€ 214.612

€  20.063
3.768

0
41.419

€ 65.250

€ 279.862

31-12-2015

€  39.123
295.622

€ 334.745

€ 334.745

€  22.384
115.000
112.500

€ 249.884

€  17.764
3.598

55.500
7.999

€ 84.861

€ 334.745

Balans na resultaatbestemming
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Baten

cd-verkoop
vrienden�/�overige
via�distributeur
licentie-opbrengsten

totaal cd-verkoop

sponsoring
kaartverkoop�benefietconcert
sponsoring�cd
benefietconcert

totaal sponsoring

vrienden
jaarbijdragen�Vrienden
opbrengsten�Vriendendag
particuliere�gevers
legaten,�schenkingen

totaal vrienden

overige omzet
geleverde�diensten
projecten�/�bijdragen�partners�jazzportretten
diversen

totaal overige omzet

subsidies en bijdragen
Prins�Bernhard�cultuurfonds
VsBfonds
dioraphte
fonds�21
overige�subsidies�en�bijdragen

totaal subsidies en bijdragen

totale baten

2016
realisatie

€�� 11.080
12.711

7.288

€ 31.079 

€�� 3.432
12.000

0

€ 15.432

€�� 74.023
1.274
3.050

10.000

€ 88.347

€�� 5.280
15.000

0

€ 20.280

€�� 70.000
24.000
35.000
35.000

0

€ 164.000

€ 319.138

2016
begroting

€�� 8.000
6.000
6.000

€ 20.000

€�� 3.000
0

28.000

€ 31.000

€�� 75.000
2.000
7.500
2.500

€ 87.000

€�� 3.000
65.000

0

€ 68.000

€�� 0
0
0
0
0

€ 0

€ 206.000

2015
realisatie

€�� 10.178
9.238
3.281

€ 22.697

€�� 0
0

32.000

€ 32.000

€�� 75.853
1.708
2.900

10.000

€ 90.461

€�� 249
0
0

€ 249

€�� 0
21.000

0
0
0

€ 21.000

€ 166.407

Exploitatierekening
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Lasten

beheerlasten
personeelslasten
huisvestingskosten�kantoor
kantoorkosten

totaal beheerlasten

activiteitenlasten
personeelskosten
vaste�activiteitenlasten
incidentele�activiteitenlasten
fondsenwerving
jazzportal�2015-2016�zonder�portretten
jazzportretten�fase�2

totaal activiteitenlasten

totale lasten

saldo uit gewone bedrijfsvoering

bijzondere�baten�en�lasten
rentebaten�en�rentelasten

exploitatieresultaat

onttrekking�bestemmingsreserve�jazzportal
dotatie�bestemmingsreserve�fondsenwerving�campagnes
onttrekking�bestemmingsreserve�website
onttrekking�bestemmingsreserve�investering�digitalisering
onttrekking�bestemmingsreserve�collectie:�metadatering
onttrekking�bestemmingsreserve�collectie:�catalogisering
dotatie�bestemmingsreserve�conservering�en�ontsluiting

toevoeging�algemene�reserve

2016
realisatie

€�� 23.673
9.982

25.359

€ 59.014

€�� 94.692
50.156

0
5.005

90.331
56.265

€ 296.449

€ 355.463

€ – 36.325

€�� 0
1.053

€ – 35.272

€�� 23.000
–�2.500

5.000
10.000
10.000
10.000

–�20.000

€ 228

2016
begroting

€�� 23.000
9.500

30.500

€ 63.000

€�� 53.750
61.500

3.000
15.000

0
67.500

€ 200.750

€ 263.750 

€ – 57.750

€�� 0
0

€ – 57.750

2015
realisatie

€�� 21.488
9.219

24.552

€ 55.259

€�� 50.138
65.976

776
8.851
2.641

18.286

€ 146.668

€ 201.926

€ – 35.519

€�� 0
2.230

€ – 33.289
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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�decem-
ber�2012�is�de�naam�gewijzigd�in�stichting�nederlands�jazz�
archief.
de�stichting�heeft�ten�doel�het�initiëren,�stimuleren,�bevor-
deren�en�ondersteunen�van�activiteiten�ter�bevordering�van�
de�actuele�en�geschiedkundige�kennis�over�de�jazz�in�ne-
derland,�waaronder�begrepen�het�stimuleren�van�behoud,�
beheer,�toegankelijkheid�en�uitbreiding�van�de�collectie.

Algemene grondslagen en grondslagen voor 
de waardering van activa en passiva

Algemeen
de�jaarrekening�is�opgesteld�in�overeenstemming�met�de�
richtlijn�Verslaggeving�fondsenwervende�instellingen,�on-
derdeel�van�de�richtlijn�voor�de�jaarverslaggeving.�de�jaar-
rekening�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�
vermeld,�worden�de�activa�en�passiva�opgenomen�tegen�
nominale�waarde.�Baten�en�lasten�worden�toegerekend�aan�
het�jaar�waarop�ze�betrekking�hebben.�resultaten�worden�
slechts�opgenomen�voor�zover�zij�op�de�balansdatum�zijn�
gerealiseerd.�Verplichtingen�en�mogelijke�verliezen�die�hun�
oorsprong�vinden�voor�het�einde�van�het�boekjaar,�worden�
in�acht�genomen�indien�zij�voor�het�opmaken�van�de�jaar-
rekening�bekend�zijn�geworden.

Materiele vaste activa
Materiele�activa�die�worden�aangeschaft�voor�een�meerjarig�
gebruik�worden�op�de�balans�opgenomen�voorzover�zij�een�
aankoopbedrag�van�€�2.500�te�boven�gaan.�de�aanschaf-
fingen�onder�deze�activeringsgrens�worden�in�het�jaar�van�
aanschaf�ten�laste�van�het�resultaat�gebracht.
de�materiele�vaste�activa�worden�gewaardeerd�op�verkrij-
gingsprijs,�verminderd�met�de�daarop�betrekking�hebbende�
afschrijvingen.

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve
Kenmerkend�aan�de�doelstellingen�van�de�stichting�is�haar�
lange�termijn�karakter�t.a.v.�de�collectie�en�de�activiteiten�
die�hiermee�worden�ondernomen.�daarom�heeft�het�be-
stuur�besloten�om�een�deel�van�het�vermogen�te�bestem-
men�als�niet�vrij�besteedbaar�en�als�continuïteitsreserve.�
deze�kan�worden�aangesproken�indien�de�opbrengsten�
onvoldoende�zijn�om�aan�de�lopende�verplichtingen�te�vol-
doen.
de�hoogte�van�de�continuïteitsreserve�is�bepaald�op�basis�
van�het�bedrag�voor�de�vaste�kosten�verminderd�met�de�
verwachte�opbrengsten.

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�
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�van�de�reserves�is�bepaald�door�een�zo�nauw-
keurig�mogelijke�schatting�van�de�voor�het�project�te�ma-
ken�kosten�onder�aftrek�van�de�te�verwachte�opbrengsten.�
jaarlijks�wordt�deze�schatting�gemaakt�en�op�grond�van�de�
uitkomst�het�bedrag�van�de�benodigde�reserves�aangepast.

Personeelsbeloningen

salarissen�en�sociale�lasten�worden�op�grond�van�de�ar-
beidsvoorwaarden�verwerkt�in�de�jaarrekening�voor�zover�
ze�zijn�verschuldigd�aan�werknemers.
de�stichting�heeft�2�(parttime)�werknemers�in�dienst.

Bestuur

het�bestuur�ontvangt�geen�beloning�voor�haar�werkzaam-
heden�anders�dan�daadwerkelijk�gemaakte�onkosten.

anbi

het�nederlands�jazz�archief�heeft�de�status�van�culturele�
anBi�(algemeen�nut�Beogende�instelling).�giften�zijn�onder�
bepaalde�voorwaarden�fiscaal�aftrekbaar�voor�de�gever.

Algemene toelichting en grondslagen
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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�in�2016��
€�2.256�per�kwartaal.

�
Bestemming van het resultaat

het�bestuur�heeft�besloten�om�het�exploitatieresultaat�als�
volgt�te�bestemmen:�

exploitatieresultaat
onttrekking�bestemmingsreserve�jazzportal
dotatie�bestemmingsreserve�fondsenwerving�campagnes
onttrekking�bestemmingsreserve�website
onttrekking�bestemmingsreserve�investering�digitalisering
onttrekking�bestemmingsreserve�collectie:�metadatering
onttrekking�bestemmingsreserve�collectie:�catalogisering
dotatie�bestemmingsreserve�conservering�en�ontsluiting

toevoeging�algemene�reserve

stand van het eigen vermogen per 31 december 2016

Overzicht van bestemmingsreserves 
per 31 december 2016

fondsenwerving�campagnes
project�jazzportal
nieuwe�website
investering�digitalisering
collectie:�metadatering
collectie:�catalogisering
conservering�en�ontsluiting

totaal bestemmingsreserves

€� –�35.272
23.000
–�2.500

5.000
10.000
10.000
10.000

–�20.000

€� 228

€� 22.612

€�� 40.000
17.000

0
0
0
0

20.000

€� 77.000

Overige informatie



16 � �st ichting�nederlands�jazz�archief jaar versl ag 2016  17

Activa

vorderingen
debiteuren
omzetbelasting
nog�te�ontvangen�subsidies
overige�vorderingen
overlopende�activa

totaal vorderingen

liquide middelen
ing
ing�vermogensspaarrekening

totaal liquide middelen

de�liquide�middelen�zijn�vrij�opeisbaar.

2016

€�� 5.739
8.471

42.250
256

42

€ 56.758

€�� 8.104
215.000

€ 223.104

2015

€�� 36.361
0
0

2.230
532

€ 39.123

€�� 5.622
290.000

€ 295.622

Toelichting op de balans
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Passiva

algemene reserve
algemene�reserve�per�1�januari
mutatie�boekjaar

totaal algemene reserve

continuïteitsreserve
stand�per�1�januari
dotatie�boekjaar

totaal continuïteitsreserve

bestemmingsreserves
stand�per�1�januari
onttrekking�boekjaar
dotatie�boekjaar

totaal bestemmingsreserves

crediteuren

belastingen en premies
omzetbelasting
loonheffing

totaal belastingen en premies

schulden aan subsidieverstrekkers
vooruitontvangen�subsidies

overige kortlopende schulden
nog�te�betalen�kosten
vooruit�ontvangen�bedragen
nog�te�betalen�vakantietoeslag

totaal overige kortlopende schulden

de�schulden�hebben�een�looptijd�van�korter�dan�1�jaar.

2016

€�� 22.384
228

€ 22.612

€�� 115.000
0

€ 115.000

€�� 112.500
–�58.000

22.500

€ 77.000

€ 20.063

€�� 0
3.768

€ 3.768

€ 0

€�� 28.849
9.500
3.070

€ 41.419

2015

€�� 15.673
6.711

€ 22.384

€�� 115.000
0

€ 115.000

€�� 152.500
–�40.000

0

€ 112.500

€ 17.764

€�� 2.195
1.403

€ 3.598

€ 55.000

€�� 4.883
0

3.116

€ 7.999
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Toelichting op de exploitatierekening

Lasten

personeelslasten beheer

huisvestingskosten kantoor
huur�kantoor
specifieke�aanschaffingen
overige�huisvestingskosten
doorberekend�naar�jazzportal

totaal huisvestingskosten kantoor

kantoorkosten
kantoorbenodigdheden
telefoon
drukwerk
automatisering�/�ict
abonnementen�en�contributies
representatie
reis-�en�verblijfskosten
bestuurskosten
administratiekosten
overige�algemene�bedrijfslasten

totaal kantoorkosten

personeelslasten activiteiten

vaste activiteitenlasten
kosten�jazz�Bulletin
kosten�Vriendendag
benefietconcert
cd-productie�/�bijdrukken�back�catalogue

totaal vaste activiteitenlasten

Incidentele activiteitenlasten
jazzportretten�fase�1
luister-�&�leeravonden
overige

totaal incidentele activiteitenlasten

2016
realisatie

€  23.673

€�� 9.159
4.708

115
–�4.000

€ 9.982

€�� 9.090
907
169

6.309
1.360
1.287

187
401

5.104
545

€ 25.359

€ 94.692

€�� 27.240
3.134

0
19.782

€ 50.156

€�� 0
0
0

€ 0

2016
begroting

€  23.000

€  9.500 

€ 30.500

€  53.750

€�� 26.500
4.000

20.000
11.000

€ 61.500

€�� 0
2.000
1.000

€ 3.000

2015
realisatie

€  21.488

€�� 8.968
97

154
0

€ 9.219

€�� 8.423
504
751

2.268
1.187
1.819

608
26

4.057
4.909

€ 24.552

€ 50.138

€�� 26.011
3.562

23.104
13.299

€ 65.976

€�� 776
0
0

€ 776
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fondsenwerving
campagnes
brochures
representatie
bijeenkomsten

totaal fondsenwerving

Jazzportal 2015-2016 zonder portretten

Jazzportal fase 2

2016
realisatie

€�� 3.795
0

1.210
0

€ 5.005

€ 90.331

€ 56.265

2016
begroting

€ 15.000

€ 0

€ 67.500

2015
realisatie

€�� 6.812
583

1.446
10

€ 8.851

€ 2.641

€ 18.286

amsterdam,�april�2017

a.�Kok,�voorzitter� � � �������P.�Michielsen,�penningmeester�� P.�gompes,�directeur
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