Toelichting op de jaarrekening van de stichting Klankspoor 2017.
Inkomsten.
De inkomsten van de stichting in 2017 bestaan uit het restant, een bedrag van euro 1269, van de
subsidie die in 2016 was toegekend door de Stichting Fonds NUTS-OHRA. Daarnaast is een bijdrage
ontvangen van de IONA stichting als bijdrage aan het project ‘Ambisonics in het Flevohuis’. (Zie ook
hieronder inzake dit project.)
Uitgaven.
In de loop van het jaar is nog voor een bedrag van ruim euro 1.400 aan declaraties over 2016
binnengekomen. Er is inmiddels afgesproken dat declaraties uiterlijk twee weken na afloop van het
kalenderkwartaal waarin de kosten zijn gemaakt moeten worden ingediend bij de penningmeester. Aan
apparatuur en hulpmiddelen is besteed een bedrag van euro 6.499; daarvan kwam een bedrag van
3.219 ten laste van de reserve en 3.280 ten laste van het project Ambisonics in het Flevohuis.
De kosten voor beheer en administratie bestaan uit de kosten voor het aanhouden van de zakelijke
rekening bij de Triodos Bank ter hoogte van euro 118. De resterende kosten voor het bestuur
bedroegen euro 1.021. Een deel daarvan heeft, zoals hierboven reeds gesteld, betrekking op 2016. Het
gaat hierbij om de kosten van het oprichten van de stichting en om verschillende declaraties voor de
kosten van vergaderingen en andere bijeenkomsten. Verder is er in 2017 een bedrag betaald aan een
administratiekantoor. De overige kosten, met een totaal van euro 441, bestaan uit uitgaven aan
drukwerk (waaronder stickers), webhosting en de premie voor het verzekeren van de apparatuur en
hulpmiddelen. Aan de uitbesteding van werk werd euro 496 besteed.
Ambisonics in het Flevohuis.
Voor het project ‘Ambisonics in het Flevohuis’ (eerder genoemd als onderdeel van het project
‘Klankspoor in het Flevohuis’), dat eind 2017 in uitvoering is genomen, is een begroting gemaakt ter
hoogte van euro 11.000. Ter financiering van het project is een bijdrage van euro 5.500 gevraagd en
ontvangen van de IONA-Stichting. Het Fonds Sluyterman van Loo heeft voor het project een bijdrage
toegekend van euro 5.500. Het Fonds Sluyterman van Loo keert de bijdrage uit na afronding van het
project en als is voldaan aan de door het fonds gestelde voorwaarden.
Het totaal van de kosten die in 2017 zijn gemaakt voor het project ‘Ambisonics in het Flevohuis’
bedraagt euro 3.438. Daarvan is, zoals hierboven reeds vermeld, euro 3.280 besteed aan apparatuur en
hulpmiddelen. Een bedrag van euro 157 werd uitgegeven aan het huren van specifiek en eenmalig
voor dit project benodigde apparatuur. Voor de ten behoeve van het project verrichte werkzaamheden
(m.n. opnamen en editen) is nog geen declaratie ontvangen.
Het vermogen van de stichting bestaat uit het banksaldo en de waarde van de apparatuur en de
hulpmiddelen die zij heeft aangeschaft. Op de waarde van de apparatuur en de hulpmiddelen is (nog)
niet afgeschreven, omdat de stichting niet over de daarvoor benodigde middelen beschikt.

