
FINANCIËLE VERANTWOORDING 2019

Stichting Tromp Muziek Biënnale

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (in euro's na resultaatbestemming)

31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA

vorderingen 11.881 60.636

effecten 158.549 245.243

liquide middelen 103.223 31.094

TOTAAL 273.653 336.973

PASSIVA

continuïteitsreserve 152.871 150.316

bestemmingsreserve Biënnale 2018 0 0

bestemmingsreserve Biënnale 2020 52.878 43.348

crediteuren 7.824 106.291

kortlopende schulden 60.080 37.018

TOTAAL 273.653 336.973

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

BATEN

directe opbrengsten 0 33.505

indirecte opbrengsten 0 0

subsidies en bijdragen uit private middelen 200 100.559

subsidies uit publieke middelen 112.000 273.825

TOTAAL 112.200 407.889

LASTEN

beheerslasten personeel 0 0

beheerslasten materieel 26.692 64.656

activiteitenlasten personeel 0 0

activiteitenlasten materieel 96.730 446.540

TOTAAL 123.422 511.196

SALDO BATEN EN LASTEN -11.222 -103.307

FINANCIELE BATEN EN LASTEN 23.307 -10.354

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT 12.085 -113.661

inflatiecorrectie continuïteitsreserve 2.555 2.513

mutatie bestedingsrerves 9.530 -116.174

MUTATIE ALGEMENE RESERVE 0 0



FINANCIËLE VERANTWOORDING 2019

Stichting Tromp Muziek Biënnale

TOELICHTING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

TOELICHTING BIJ DE CIJFERS

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving 

640 Organisaties zonder winststreven. 

Stichting Tromp Muziek Biënnale stelt zich ten doel het bevorderen van het muziekleven mede 

en vooral in Eindhoven door het met regelmaat, in principe tweejaarlijks, organiseren van een 

gespecialiseerd, op hoog niveau, internationaal concours voor jonge instrumentale musici op 

het gebied van de klassieke muziek en daarmee samenhangende activiteiten gericht op het 

vergroten van de belangstelling voor het concours en concoursinstrumenten en verder ook op 

nieuw repertoire.

Stichting Tromp Muziek Biënnale is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling.

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde in euro's. Met eventuele 

oninbaarheid wordt rekening gehouden. De baten en lasten worden toegerekend aan de 

periode waarop deze betrekking hebben.

Door opnieuw tegenvallende sponsorinkomsten is besloten tot een prudent uitgavenbeleid, 

waardoor de totale lasten in 2019 lager zijn uitgevallen dan begroot. Doordat werd gestopt 

met externe inzet van een sponsorwervingsorganisatie werden de beheerslasten lager en er 

werd minder uitgegeven aan de activiteiten in het tussenjaar. Ondanks deze lagere uitgaven, 

konden veel van de voorgenomen activiteiten worden gerealiseerd in eigen en door TROMP 

bemiddelde projecten. 


