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OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht heeft Administratiekantoor Vissers Grootboek de in dit rapport
opgenomen, de jaarrekening 2017 van de Nederlands Muziek Instituut samengesteld op basis
van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij u.
De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen tot
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en
samenvatten van de financiële gegevens.
BEVESTIGING
Op basis van de door u verstrekte gegevens heeft Administratiekantoor Vissers Grootboek
op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de algemeen
aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen
inzake de jaarrekening.
Tot het verstrekken van nadere informatie is Administratiekoor Vissers Grootboek gaarne bereid.
Hoogachtend,

J. Visser
Administratiekantoor Vissers Grootboek
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Toelichting:

De stichting Het Nederlands Muziek Instituut (NMI) ontvangt sinds 2013 geen rijkssubsidie
meer. Na een personele reorganisatie in 2012-2013 is de collectie overgedragen aan het
Haags Gemeentearchief (HGA). De verhuizingen van de Koninklijke Bibliotheek naar het HGA
hebben gefaseerd plaatsgevonden in 2013, 2014 en in 2015. Met ingang van 1 januari 2016 is
ook het overgebleven personeel in dienst getreden bij het HGA. Dat betekent dat de stichting
sedertdien ‘leeg’ is.
De oorspronkelijke gedachte bij de oprichting van de stichting Nederlands Muziek Instituut
was dat het muzikaal erfgoed bij het NMI zou worden ondergebracht. Na de vermindering
van de cultuursubsidies en het onderbrengen van de collectie bij het Haags
Gemeentearchief, wil de stichting zorgen dat de doelstelling zo dicht mogelijk bij de
oorspronkelijke blijft. Aangezien het collectiebeheer is overgedragen aan het HGA en
overgebleven medewerkers bij deze organisatie in dienst zijn getreden, zijn alle
werkzaamheden van de stichting dan gericht op de ‘collectie Nederlands Muziek Instituut’.
Na het voldoen aan alle financiële verplichtingen heeft de Gemeente Den Haag desgevraagd
besloten dat de stichting NMI het batig saldo van de subsidie kan behouden onder
voorwaarde dat de stichting als ondersteunende stichting voor de bij het HGA
ondergebrachte collectie zal gaan functioneren en dat het batig saldo besteed zal worden
conform de oorspronkelijke doelstellingen, zodat de stichting de collecties van het NMI in de
nieuwe samenhang met het HGA helpt profileren en versterken.

De uitgaven in 2017 zijn uiterst beperkt. Wel is er in de jaarrekening een reservering
opgenomen ad € 7.523,- i.v.m. navordering pensioenpremies t.b.v. van een oud-werknemer.
Verder zijn verkopen uit de nog aanwezige publicaties en cd’s van het NMI door Margaret
Hukom verzorgd als vrijwilliger voor de stichting. Ook zijn de statuten omgewerkt en
aangepast conform de veranderde doelstellingen e.e.a. in nauw overleg met de notaris. Dat
wil dus zeggen dat de rol en de mogelijkheden van de stichting, ondersteunend aan de
collectie zijn vastgelegd en dat de stichting niet meer zelfstandig verzameld of personeel in
dienst heeft. Er zijn verder door de stichting geen bijzondere activiteiten ontplooid.

Frits Zwart
Directeur Stichting Nederlands muziek Instituut
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Financiële positie
In het navolgende vindt u de analyse van de financiële positie van de stichting. Opgemerkt dient te worden
dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum
aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige, in het verslagjaar gekozen, datum. Kengetallen kunnen hierdoor
zijn beïnvloed.
Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2017

ACTIVA

31-12-2017
€

Voorraden
Vorderingen
Liquide Middelen

%

31-12-2016
€

%

783
1
154.308
155.092

1%
0%
99%
100%

3.521
142
150.931
154.593

2%
0%
98%
100%

110.486
30.000
14.607
155.092

71%
19%
9%
100%

110.573
30.000
14.020
154.593

72%
19%
9%
100%

PASSIVA
Eigen Vermogen
Bestemmingsfonds Cor de Groot
Aangegane verplichtingen
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Uitgaande van de winst- en verliesrekening over 2017 geeft het resultaat, waarbij
de kosten zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet, het volgende beeld:
2017
€
Baten
Bedrijfskosten
Financiële baten & lasten
Buitengewone baten & lasten

Som der kosten
Bedrijfsresultaat

2016
€

6.196

5.371

13.322
-7.038
0

13.882
290
447-

6.284

13.726

-88

-8.355
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Toelichting op de balans
Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te
verminderen met de kosten, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen.

31-12-2017
€

Voorraden
Voorraden CD's
Voorraden Boeken
Voorraden Partituren

500
134
149
783

Vlottende activa
Kortlopende vorderingen
Nog te ontvangen rente

1
1

Liquide middelen
Voorraad CD's
ABN AMRO 41.52.66.165
Kas

144.289
9.971
49
154.308

Activa

155.092
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Eigen vermogen
31-12-2017
€
Beginvermogen
Bestemmingsfonds Cor de Groot
Nettowinst
Eigen Vermogen

110.573
30.000
-88
140.486

Aangegane verplichtingen
Crediteuren
Project Willem Beuker
Bijdrage t.b.v. Marjo Tal archief
Mengelberg Stiftung
Nog te betalen bedragen
Voorschotten

7.804
4.746
1.225
359
323
150
14.607

Totaal Passiva

155.092
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Toelichting op de staat van Baten en Lasten
Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2017 nader toegelicht:
Totaal Omzet

31-12-2017
€

Verkoop cd's e.d.
Opbrengst gebruikersrecht

4.240
1.956
6.196

Bedrijfskosten
Wijziging voorraden
Kantoorartikelen
Vrijwilligers vergoeding
Algemene kosten
Diverse organisatiekosten
Administratiekosten
Notariskosten

2.738
155
1.500
7.524
70
310
1.024
13.322

Financiële lasten
Bankkosten
Bank rente
Overige baten en lasten (afwaarderingen)

177
-190
-7.025
-7.038

Totaal resultaat

-88
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