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Bij deze bieden we u ons jaarverslag 2017 aan. 

Ook in 2017 zijn we weer veel dank verschuldigd aan onze vaste 
Vriendenkring, die gelukkig nog gestaag groeit.

Steeds meer komen we erachter hoe groot de betrokkenheid is van 
deze trouwe groep jazzliefhebbers die met hun positieve insteek en 
commentaren een constante inspiratiebron vormen voor bestuur 
en medewerkers. 

Een aantal Vrienden gaat zelfs verder. Door gulle financiële 
ondersteuning van onze cd-uitgaven en fondsenwerving worden we 
in staat gesteld de continuïteit van onze activiteiten te handhaven. 

Het jaar 2017 stond in het teken van voortzetting van onze cd-
uitgaven, afronding van projecten, acties om nieuwe donateurs en 
vrienden te werven, heroriëntatie op de collectie, het initiëren van 
toekomstplannen en het aanvragen van nieuwe projectsubsidies. 

Met de komst van een nieuw kabinet, dat voor het eerst in vele jaren  
weer meer in plaats van minder wil gaan investeren in kunst en 
cultuur, is de noodzaak om ons ook in de politiek te manifesteren 
opnieuw actueel geworden. En daarmee de noodzaak om het nja 
met toekomstige activiteiten nog duidelijker te profileren. 

Die profilering is iets wat het nja niet alleen kan. Samenwerking 
met onze vaste partner-organisaties zoals Bimhuis en Bijzondere 
Collecties, waar de collectie in bruikleen is ondergebracht, is niet 
alleen noodzakelijk maar dikwijls ook inspirerend. 

In 2018 zal het nja ook met diverse andere organisaties 
samenwerking aangaan. Hierover zullen we u het komend jaar via 
onze nieuwsbrieven en ons kwartaalblad Jazz Bulletin graag op de 
hoogte houden. 

Met hartelijke groeten, 

Anton Kok
Voorzitter bestuur nja



jaar versl ag 2017  �

Foto: Ben Webster, Piet Noordijk, Harry 
Verbeke en Toon van Vliet in het Minerva 
Paviljoen te Amsterdam, 9 juli 1968.
Foto en donatie van Henk Hijdra

Collectiebeheer
De omvangrijke documentatie-collectie van wijlen Han 
Schulte werd in 2017 verder verwerkt door de vaste 
 medewerkers en vrijwilligers. Dit ruim 80 strekkende 
 meters tellende archief is aanzienlijk teruggebracht aan de 
hand van relevantie voor de Nederlandse jazzbeoefening. 
Tezamen met de sinds 1980 aangelegde collectie knipsel-
mappen kan worden beschikt over een zeer hoogwaardige 
historische documentatie van de jazz in Nederland. Ver-
der is in 2017 de volledige postercollectie in de catalogus 
 beschreven en goed opgeborgen, geluidsdragers (banden 
en cassettes) worden gedigitaliseerd, de fotografen-
 collecties Hans de Wild en Eugene Broekhoven worden 
verder geïnventariseerd en ingevoerd in de catalogus.  
Ook wordt onze knipselcollectie geordend, ontdubbeld  
en waar nodig gesaneerd. 

Verdere belangrijke aanvullingen op de collectie: 
• Collectie Dirk Renes: foto’s van de avro Jazzcompetities 
in de jaren vijftig.
• Collectie Henk Hijdra: jazzfoto’s uit de jaren zestig en 
zeventig.
• Aanvulling op de collectie Michiel de Ruyter: zijn per-
soonlijke fotoboeken en zijn Edison voor de cd-heruitgave 
van Jazz Behind The Dikes. 
• Aanvulling op de collectie Leo Cuypers: oorkonde van de 
 Mathijs Vermeulen Prijs, die Cuypers in 1977 won.a
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Objecten uit de reizende tentoonstelling A History of Dutch Jazz Festivals 

Afronding Jazzhelden.nl
Begin 2017 werden de laatste Jazzportretten geplaatst op 
de website jazzhelden.nl. Ook werden nog inhoudelijke 
en technische elementen aangepast. Al met al is sinds 
begin 2013 ruim vier jaar gewerkt aan dit omvangrijke 
project van honderd gefilmde portretten van Neder-
landse jazzmusici. Ruim twintig mensen maakten deel 
uit van het team. In maart kwam iedereen ter afsluiting 
feestelijk bijeen in restaurant Rosa en Rita. 
In mei 2017 verscheen het afsluitende projectverslag. 
Wekelijks worden nog steeds toekomstige optredens van 
de geportretteerde musici ingevoerd in Jazzhelden Live 
en op Facebook. 

Cd-series
Gulle bijdragen uit onze Vriendenkring alsmede het 
speurwerk en de inzet van Frank Jochemsen en Ditmer 
Weertman maakten ook in 2017 de cd-producties weer 
mogelijk. Daarbij waren de bijdragen van Bert Vuijsje en 
Arne Wolfswinkel wederom onmisbaar. 
Hoewel het aantal geproduceerde titels in 2017 iets lager 
uitviel dan in 2016 waren het rendement en de waarde-
ring door publiek en pers maximaal. 
De cd Ella Fitzgerald: ’s Wonderful (nja 1701), die in april 
werd gelanceerd ter ere van haar honderdste geboorte-
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Tentoonstellingen
• A History of Dutch Jazz Festivals in Thirty-Some Objects: 
een reizende digitale tentoonstelling samengesteld  
door Loes Rusch en Walter van de Leur die beiden werk-
zaam zijn aan de Universiteit van Amsterdam. In samen-
werking met onze conservator Ditmer Weertman zijn 
31 objecten uit de nja-collectie geselecteerd aan de 
hand waarvan de geschiedenis van de jazzfestivals in 
 Nederland vanaf 1937 wordt verteld. De expositie was 
onder meer te zien tijdens de Zomer Jazz Fietstour 
in Groningen en de Rhythm Changes Conferentie in 
 Amsterdam, en daarnaast in diverse Europese steden.
• Ten behoeve van het 50-jarig jubileum van de Instant 
Composers Pool (icp) was er een tentoonstelling in het 
Bimhuis met affiches van historische icp-projecten. 
Uit de nja-collectie werden 31 posters in bruikleen 
 gegeven.
• Ten behoeve van een serie thematische concerten  
van saxofonist Paul Weiling, rond Ben Webster, Sonny 
Rollins, Don Byas, Cannonball Adderley en Paul 
 Desmond, heeft Weiling veel foto's uit de nja-collectie 
gebruikt alsook items uit het archief van Don Byas.
• Verder is vanuit de collectie materiaal aangeleverd 
voor een radiodocumentaire over drummer Maurice van 
Kleef, gemaakt door Chris Bajema. 
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Zowel de NJA-cd Ella Fitzgerald – ’s Wonderful als de heruitgave van Herman 
Schoonderwalts The Winner werden enthousiast ontvangen

Coen de Jonge in gesprek met Greetje Kauffeld tijdens de Vriendendag 2017
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dag, is de 12de in de serie Jazz at the Concertgebouw.  
Dit album met opnamen uit 1957 en 1960 kreeg de 
 maximale beoordeling van vijf sterren in de Volkskrant, 
nrc Handelsblad en De Telegraaf. Ook het kwantitatieve 
succes was markant. Het is een van de best verkochte 
nja-cd’s. 

Het idee om de amper meer verkrijgbare (vinyl)plaat 
Herman Schoonderwalt: The Winner uit 1964 op cd uit te 
brengen dateert al van de start van de cd-serie Treasures 
of Dutch Jazz. Deze heruitgave (nja 1702) laat de muziek 
voor het eerst in stereo horen en is met vijf exclusieve 
bonustracks verrijkt. Op 17 december vond de presenta-
tie plaats in het Bimhuiscafé, dat tot de nok was gevuld 
met enthousiaste belangstellenden en familieleden van 
Herman Schoonderwalt. 

Vriendenkring
De jaarlijkse Vriendendag vond op 13 mei wederom 
plaats in Splendor te Amsterdam. Medewerkenden aan 
het programma waren Michael Moore en David Kweksil-
ber, die met Bert Vuijsje spraken over de (bas)klarinet in 
de jazz; Greetje Kauffeld, die als hoofdgast werd geïnter-

viewd door Coen de Jonge; filmer Jan Kelder, die terug-
blikte op hoogtepunten van zijn Jazzportretten; en Frank 
Jochemsen, die enthousiast verhaalde over zijn ontdek-
king van opnames van het Hobby Orkest in het archief 
van oud-studiobaas Frans Mijts. 
De druk bezochte dag werd afgesloten met live-muziek 
door het septet van saxofonist Gideon Tazelaar en 
 trompettist Gidon Nunes Vaz. 

Bijzondere wervingsactie
In 2017 kregen de Vrienden van het nja het verzoek  
om in hun eigen omgeving donateurs te werven. De 
Vrienden die meewerkten kregen wervingspakketten 
thuis gestuurd ter verspreiding. Al met al werden door 
deze actie ruim 200 nieuwe donateurs geworven, die 
een eenmalig bedrag van gemiddeld 25 euro aan het nja 
hebben geschonken. Ook vonden wervingsacties plaats 
onder personen die een kennismakingspakket van het 
nja hadden opgevraagd en bestellers van cd’s. 

Internationale activiteiten
Sinds de doorstart in 2013 is het nja lid van het Europe 
Jazz Network (ejn). Dit netwerk, voornamelijk bestaan-
de uit Europese podia en festivals, biedt ook de mogelijk-
heid aan nationale organisaties en een kleiner aantal 
jazzarchieven om onderling het contact te onderhouden. 
De jaarlijkse ledenconferentie was in 2017 in Ljubljana. 
Hier werd onder meer gesproken over de totstand-
koming van een omvangrijk Engelstalig boek over de 
geschiedenis van de jazz in Europa. Het nja werkt mee 
aan dit project. Het hoofdstuk over Nederland, in de 
opzet van het boek een van de belangrijkste zes Europese 
jazzlanden, is geschreven door Bert Vuijsje. 
Ook is nja-directeur Paul Gompes binnen ejn actief 
als co-voorzitter van de werkgroep van nationale organi-
saties. Binnen deze werkgroep is een project gestart om 
essentiële informatie over jazz in ieder Europees land 
beschikbaar te maken op internet. Begin december reisde 
Paul Gompes voor dit project naar Parijs. 
In september vond in Amsterdam de tweejaarlijkse con-
ferentie Rhythm Changes plaats, die zich vooral toelegt op 
het samenbrengen van jazz-academici. Tijdens deze con-
ferentie was er een door het nja georganiseerde bijeen-
komst van Europese jazzarchieven om kennis te maken 
met het Europese erfgoedportal Europeana. 
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De mensen in de  
organisatie in 2017

Bestuur 
Anton Kok, voorzitter
Bert Vuijsje 
Paul Michielsen, penningmeester
Jan Menu
Cees Hamelink

Kantoor
Paul Gompes
Jan Brouwer

Freelance medewerker
Frank Jochemsen 

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

Bijzondere Collecties UvA 
Ditmer Weertman
Marc Duivenvoorden

Vrijwilligers
Hans Sirks 
Ger van den Beuken 
Bart de Neeve 
Egbert Tillema 
Nico Spijker 
Oscar Smit
Bert van Eijk
Henk Elzinga

Speciale dank aan
The Brook Foundation
Familiestichting Sanders

Onze cd-sponsors:
Anoniem
Hans Seijlhouwer & Marieke Wagner
Rudi den Hertog
Ronald Blom

UvA Bijzondere Collecties
Bernardino Holland bv

Subsidiëring
In de herfst van 2017 heeft het nja een tweejarig ont
wikkelingsplan opgesteld om een aantal noodzakelijke 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren die vanwege het 
krappe budget en vaste personeelsformatie amper kun
nen worden gerealiseerd. Onderdeel van de plannen is 
een inventarisatie van de eigen erfgoedcollectie zodat 
hiervoor ontsluitingstrajecten kunnen worden uitge
werkt. Ook wil het nja meer investeren in fondsenwer
ving om een bredere groep van jazzliefhebbers te kunnen 
bereiken en Vriend te laten worden. 

Enkele weken voor kerst liet het Prins Bernhard Cultuur
fonds weten dat het nja een subsidie van 35.000 euro 
voor een periode van twee jaar is toegekend om boven
genoemde werkzaamheden uit te voeren. 

In mei 2017 was het nja nauw betrokken bij een brief 
aan de toenmalige minister van ocw van de direc
teur van Bijzondere Collecties van de Universteit van 
 Amsterdam, waar onze collectie in bruikleen is onder
gebracht. Het onderwerp van deze brief was de benarde 
situatie rondom de verweesde collecties die de UvA  
na de bezuinigingen door het kabinet Rutte1 heeft  
opgenomen. Hiertoe behoren, naast de njacollectie, 
ook de collecties van het Theater Instituut en de 
 Grafische Industrie. 
Tijdens verschillende bijeenkomsten gedurende 2017 
heeft het nja verder gelobbyd om deze problematiek 
 onder de aandacht te brengen van organisaties als 
 Kunsten ’92, de Raad voor Cultuur et cetera.

Organisatie
Vanwege de beëindiging van het project Jazzhelden en 
beperkingen in de begroting werd begin 2017 helaas 
 afscheid genomen van tijdelijk medewerker Frank 
 Jochemsen, die zich in 2016 had beziggehouden met 
de cdproductie en de eindredactie van Jazzhelden.
nl. Gelukkig kon hij later in 2017 weer aan de slag als 
producer van de cd The Winner. 

Ook in 2017 heeft het nja weer, zowel op kantoor als 
bij Bijzondere Collecties, veel werk kunnen verzetten 
dankzij de hulp van onze vrijwilligers. Nieuw in het team 
van vrijwilligers is Bert van Eijk, die zich bezighoudt met 
digitalisering van audio. 
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Balans na resultaatbestemming

Activa

vlottende activa

vorderingen
liquide middelen

totaal activa

Passiva

eigen vermogen

algemene reserve
continuïteitsreserve
bestemmingsreserves

kortlopende schulden

totaal passiva

31-12-201�

€  4.527
226.355

€ 230.882

31-12-201�

€  22.612
115.000

70.676

€ 208.288

  22.594

€ 230.882

31-12-2016

€  56.758
223.104

€ 2�9.862

31-12-2016

€  22.612
115.000

77.000

€ 214.612

  65.250

€ 2�9.862
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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

totaal subsidies en bijdragen

totale baten

2017
werkelijk

€�� 23.471
29.897

4.012

€ 57.3�0 

€�� 0
0
0

€ 0

€�� 83.062
1.085

30.603
0

€ 114.750

€�� 0
11.820

1.869

€ 13.6��

€�� 0
0
0
0

€ 0

€ 1�5.�1�

2017
begroot

€�� 0
22.250

5.750

€ 2�.000

€�� 0
0
0

€ 0

€�� 85.000
1.200
3.000

15.000

€ 104.200

€�� 1.320
1.680

0

€ 3.000

€�� 0
0
0
0

€ 0

€ 135.200

2016
werkelijk

€�� 11.080
12.711

7.288

€ 31.07� 

€�� 3.432
12.000

0

€ 15.432

€�� 74.023
1.274
3.050

10.000

€ ��.347

€�� 5.280
15.000

0

€ 20.2�0

€�� 70.000
24.000
35.000
35.000

€ 164.000

€ 31�.13�

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

rentebaten�en�rentelasten

exploitatieresultaat

mutatie�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

2017
werkelijk

€�� 17.907
9.799

20.999

€ 4�.705

€�� 53.720
48.161

719
14.266
14.756
12.036

€ 143.65�

€ 1�2.362

€ – 6.543

€� 219

€ – 6.324

€�� 17.000
0
0
0
0
0

–�10.676

€ 0

2017
begroot

€�� 27.500
10.000
28.000

€ 65.500

€�� 50.000
48.300

2.500
7.500

0
0

€ 10�.300

€ 173.�00 

€ – 3�.600

€�� 0

€ – 3�.600

2016
werkelijk

€�� 23.673
9.982

25.359

€ 5�.014

€�� 94.692
50.156

0
5.005

90.331
56.265

€ 2�6.44�

€ 355.463

€ – 36.325

€� 1.053

€ – 35.272

€�� 23.000
–�2.500

5.000
10.000
10.000
10.000

–�20.000

€ 22�
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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.

Toelichting algemeen
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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�2017��
€�2.258�per�kwartaal.�

Voor�boekjaar�2018�en�2019�is�een�subsidietoezegging�van�
het�Prins�Bernhard�cultuurfonds�ontvangen�van�maximaal�
€ 35.000.

Gebeurtenissen na balansdatum

er�zijn�geen�gebeurtenissen�na�balansdatum�die�van�invloed�
zijn�op�deze�jaarrekening/verantwoording.

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 2017

Overzicht van bestemmingsreserves 
per 31 december 2017

fondsenwerving�campagnes
project�jazzportal
conservering�en�ontsluiting

totaal bestemmingsreserves

Overige informatie

€� –�6.324
17.000

0
0
0
0
0

–�10.676

€� 0

€� 22.612

€�� 40.000
0

30.676

€� 70.676



12 � �st ichting�nederlands�jazz�archief jaar versl ag 2017  13

Activa
vorderingen
debiteuren
omzetbelasting
nog�te�ontvangen�subsidies
nog�te�ontvangen�rente
vooruit�betaalde�bedragen

totaal vorderingen

liquide middelen
ing
ing�vermogensspaarrekening

totaal liquide middelen

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

31-12-2017

€�� 1.386
699

0
218

2.224

€ 4.527

€�� 8.855
217.500

€ 226.355

31-12-2016

€�� 5.739
8.471

42.250
256

42

€ 56.758

€�� 8.104
215.000

€ 223.104

Toelichting op de balans

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

continuïteitsreserve
stand�per�1�januari
dotatie�boekjaar

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

kortlopende schulden
crediteuren
belastingen�en�premies
nog�te�betalen�kosten
vooruit�ontvangen�bedragen
nog�te�betalen�vakantietoeslag

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

31-12-2017

€�� 22.612
0

€ 22.612

€�� 115.000
0

€ 115.000

€�� 77.000
–�17.000

10.676

€ 70.676

€�� 5.710
1.421
6.251
6.333
2.879

€ 22.594

31-12-2016

€�� 22.384
228

€ 22.612

€�� 115.000
0

€ 115.000

€�� 112.500
–�58.000

22.500

€ 77.000

€�� 20.063
3.768

28.849
9.500
3.070

€ 65.250
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Toelichting op de exploitatierekening

Lasten

personeelslasten beheer

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

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

personeelslasten activiteiten

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

incidentele activiteitenlasten
luister-�&�leeravonden
overige

2017
werkelijk

€  17.907

€�� 9.799
0
0
0

€ 9.799

€�� 9.323
928
625

3.138
396
336
762

1.109
3.770

612

€ 20.999

€ 53.720

€�� 28.185
3.861

0
16.115

€ 48.161

€�� 719
0

€ 719

2017
begroot

€  27.500

€  10.000 

€ 28.000

€  50.000

€�� 27.000
3.300

0
18.000

€ 48.300

€�� 0
2.500

€ 2.500

2016
werkelijk

€  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
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Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

fondsenwerving
campagnes
brochures
representatie
bijeenkomsten

Jazzportal 2015-2016 zonder portretten

Jazzportal fase 2

2017
werkelijk

€�� 10.288
3.159

695
124

€ 14.266

€ 14.756

€ 12.036

2017
begroot

€ 7.500

€ 0

€ 0

2016
werkelijk

€�� 3.795
0

1.210
0

€ 5.005

€ 90.331

€ 56.265

amsterdam,�mei�2018

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