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Stichting Band Talent Leiden

Jaarverslag
Stichting is sinds 27-6-2014 een culturele ANBI en dient derhalve jaarlijks binnen 6 maanden na het
beëindigen van het financiële boekjaar, haar jaarverslag op haar website te publiceren.
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Naam, kvk en contactgegevens
Naam instelling
Ook bekend als
RSIN
Postadres

3

: Stichting Band Talent Leiden
: Stichting BTL
: 854163074
: Gebroeders de Wittplantsoen 21 VOOSCHOTEN

Doelstelling stichting
De stichting heeft ten doel het bieden van een platform aan talentvolle muzikale jeugd uit de regio
Leiden, zodat deze jeugd zich muzikaal verder en nog beter kan ontwikkelen.
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Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Band Talent Leiden bestaat uit:
Voorzitter
: A. Bakker
Penningmeester
: H. Locher
Secretaris
: A. Bakker
Lid
: I.W.I. de Reus (afgetreden op 14-4-2016)

5
5.1

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid bestuur
Alle bestuursleden van de stichting BTL voeren alleen werkzaamheden uit op vrijwillige basis. Een
bestuurslid krijgt geen vooraf afgesproken beloning. Jaarlijks wordt er bepaald in hoeverre er ruimte
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is in de begroting om een bestuurslid een vrijwilligersvergoeding te geven. De daadwerkelijk
uitgekeerde vergoeding wordt aan het eind van het financiële jaar vastgesteld.
De vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden is gemaximaliseerd:
 De vrijwilligersvergoedingen voor alle bestuursleden minus de door bestuursleden
gedoneerde bedragen, mogen in totaal niet meer bedragen dan 20% van alle jaarlijkse
kosten.
 de vrijwilligersvergoedingen mogen niet hoger zijn dan de bedragen die zijn vastgesteld door
de belastingdienst voor onbelaste vrijwilligersvergoedingen.

5.2

Beloningsbeleid personeel
Stichting BTL heeft geen personeel en heeft als beleid om geen personeel in dienst te nemen. Het
beloningsbeleid voor personeel is derhalve niet van toepassing.
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Activiteiten
Band Talent Leiden heeft als doel talentvolle muzikale jeugd uit de Leidse regio een platform te
bieden aan talentvolle muzikale jeugd uit de regio Leiden, zodat deze zich kunnen ontwikkelen naar
Nationaal niveau!
Activiteiten die Band Talen Leiden wil organiseren c.q. ondersteunen voor talentvolle bands uit de
regio Leiden:
 Eigen festival waar ongeveer 9 bands optreden
 Geven van bandcoaching
 Opnemen van video clips ter promotie van de bands
 Foto’s ter promotie
 Produceren van albums en EP’s
 Promotie van bands
 Intermediair voor andere pop-podia

7
7.1

Beleidsplan in hoofdlijnen
Het werk dat de stichting doet
Het werk dat de stichting doet is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, Platform bieden
aan talentvolle muzikale jeugd uit de regio Leiden, zodat deze zich kunnen ontwikkelen naar
Nationaal niveau! Naast de activiteiten die we zelf organiseren, werken we ook samen met andere
culturele organisaties en opleidingen voor jongeren. Hierdoor wordt het voor jongeren en deels ook
door jongeren uitgevoerd.

7.2

De manier waarop de stichting geld werft
De stichting Band Talent Leiden is voor de uitoefening van haar activiteiten afhankelijk van financiële
ondersteuning in de vorm van giften door supporters en sponsoring door sponsoren. Hiervoor wordt
er een reclame campagne gebruikt waarbij de sponsoren ook duidelijk worden gepromoot. Tevens
doen we aanvragen bij fondsen die als belang hebben de ondersteuning van cultuur in Nederland.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
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7.3

Stichting Band Talent Leiden

Het beheer van het vermogen van de stichting
De administratie van Stichting Band Talent Leiden wordt gevoerd door de penningmeester en de
inkomsten en uitgaven plus het vermogen worden beheerd door de bestuursleden gezamenlijk.

7.4

De besteding van het vermogen van de stichting
Het batig saldo na vereffening moet besteed worden conform de doelstelling. Voor het
beloningsbeleid van Stichting Band Talent Leiden , zie hiervoor bij beloningsbeleid.

8

Activiteitenverslag 2014+2015
Activiteiten 2014 (na 27 juni)
 3 Oktober optredens Café Lazarus – 6 bands
 Muzikale begeleiden het Internationaal Film en Foto festival Leiden – samengestelde band
 Leiden Culinair optredens – 4 bands

Impressie Band Talent Leiden Festival - 2015

Activiteiten 2015
 Bandcoaching voor 12 bands
 Festival voor 9 bands in Gebr. de Nobel te Leiden
 Productie van videoclips i.s.m. UnityFM
 Promo optredens live op de radio bij UnityFM – 4 bands
 Optreden bij de Grote Prijs van de Bollenstreek – 2 bands
 Eigen podium tijdens het Werfpop festival in Leiden – 3 bands
 Eigen Qbus avond in samenwerking met BplusC – 3 bands
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Bezoekersaantal Band Talent Leiden Festival
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Vaststelling jaarrekening vorig jaar
Er is geen jaarrekening van vorig jaar vastgesteld. Bij de oprichting (27 juni 2014) van de stichting is
bepaald dat het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31-12-2015. Dit document is het eerste
jaarverslag.
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Stichting Band Talent Leiden

Balans per 31 december 2015
Activa

31-12-2015
€
€

€

€

€

€

Vlottende activa
KNAB Bank
Handelsdebiteuren

1.272,44
400,00
1.672,44

1.672,44

Passiva
Eigen vermogen
Beginvermogen
Resultaat voorgaande boekjaren
Resultaat boekjaar

31-12-2015
€
€

0,00
0,00
1.428,45
1.428,45

Vlottende passiva
Handelscrediteuren
Leningen

143,99
100,00
243,99
1.672,44
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Stichting Band Talent Leiden

Winst- en verliesrekening over 2014 + 2015
2014 + 2015
€
€
Inkomsten
Kostprijs van de omzet

€

5.814,53
0,00

Bruto omzetresultaat

5.814,53

Kosten

4.393,89

Netto omzetresultaat

1.420,64

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

7,81
0,00
7,81

1428,45

Netto resultaat
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12.1

Stichting Band Talent Leiden

Algemene toelichting op de balans en winst- en
verliesrekening
Grondslagen van waardering
Vlottende activa
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend
met mogelijke oninbaarheid.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

12.2

Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten van het boekjaar. De kosten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De resultaten op transacties worden verantwoord
in het jaar waarin deze gerealiseerd zijn, verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.
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Stichting Band Talent Leiden

Toelichting op de balans per 31 december 2015
31-12-2015
€

Vlottende activa

€

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Manus Ictus B.V.
Af: voorziening

400,00
0,00
400,00

31-12-2015
€
Overige schulden
Lening Locher/Selier
Overig

100,00
0,00
100,00
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Stichting Band Talent Leiden

Toelichting op de winst- en verliesrekening
2014+2015
€
Inkomsten
Subsidies
Sponsoring
Overige inkomsten

3.750,00
1.913,45
151,08
5.814,53

Kosten
Band Talent Leiden festival
Vrijwilligersvergoedingen
Overige kosten

3.569,99
600,00
223,90
4.393,89

De subsidies bestaan uit:
Fonds1818
Gemeente Leiden

3.000,00
750,00
3.750,00

De sponsoring bestaat uit:
MatersHermsen
Manus Ictus
Reyneveld
A. Bakker
GroupM
Matchpartner
Puntgaaf Drukwerk

600,00
400,00
250,00
200,00
148,50
200,00
114,95
1.913,45

De Band Talent Leiden festival kosten bestaan uit:
Zaalhuur
Huur apparatuur
Productiekosten videoclip
Promotie festival
Eten en drinken vrijwilligers / bandleden
Overige kosten

605,00
786,50
647,35
664,76
733,56
132,82
3.569,99
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De vrijwilligersvergoedingen bestaan uit:
A. Bakker
H. Locher
I.W.I. de Reus

200,00
200,00
200,00
600,00

De overige kosten bestaan uit:
Kamer van koophandel
Hosting website
Bankkosten

50,00
108,90
65,00
223,90
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15.1

Stichting Band Talent Leiden

Overige gegevens
Resultaatbestemming 2014+2015
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld het over 2015 behaalde
resultaat in het eigen vermogen te verwerken. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

15.2

Mededeling ontbreken accountantsverklaring
Op grond van artikel 396 lid 1 BW 2 is de besloten vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot
controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot
accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring.
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