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Naam en Doel

De Stichting Matthäus-Passion Huizen is opgericht op 4 februari 2015. Zij staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62582429 en haar
ANBI-nummer is 854875177. De stichting is gevestigd op Keucheniusstraat 30,
1271 BN Huizen.

Het doel van de stichting is het organiseren van concerten en muzikale evene- 
menten met een cultureel karater, met name het jaarlijks laten uitvoeren van de
Matthäus-Passion in Huizen.

Bestuur

Het Bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2021 uit (alfabetisch op
achternaam) Eduard Rebel, Bea Tromp, Marianne Verhagen,
Evert van Vliet, Hester Westland, Jacob Westland en Piet Wouda. 

De bestuurders handelen pro deo.

Activiteiten

Sinds de oprichting in februari 2015 waren alle inspanningen gericht op het laten
uitvoeren van de Matthäus-Passion in Huizen op 23 maart 2016. Inmiddels heeft
ook in 2017 en in 2018 een uitvoering plaatsgevonden.

Eind 2018 is besloten in 2019 geen uitvoering te laten plaatsvinden om de ruimte
te hebben voor uitwerking van een andere opzet, met als thema 'Passie Verbindt'
en 'door Huizers voor Huizers', met een Huizers projectkoor. 
Vanwege covid-19 crisis kon de uitvoering in 2021 weer niet doorgaan, net als in 2020.

Verwerking resultaat

Het negatieve resultaat van € 973 wordt ten laste gebracht van de in eerdere jaren
opgebouwde projectreserve en van het kapitaal.
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Grondslagen voor de Waardering

Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische
kosten. Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de
nominale waarde.

Continuïteitsreserve 
Het is uitermate belangrijk dat de Stichting Matthäus Passion Huizen (MPH) financieel 
gezond is en dat er géén onverantwoorde financiële risico’s genomen worden.
Bij de eerste drie uitvoeringen van de MPH stonden (met waardering) enkele
garantstellers persoonlijk en zakelijk borg voor een bedrag van € 20.000.
Op basis daarvan werden vroegtijdig de noodzakelijke contracten afgesloten 
met het orkest, de solisten, de dirigent etc. 
De risico’s die dit met zich meebrengt zijn te groot en in plaats van garantstellers 
is een continuïteitsreserve ingesteld.  
Er is, los van de jaarlijkse exploitatie, een continuïteitsreserve benodigd van € 20.000 
om kort na de uitvoering de contracten af te sluiten voor de uitvoering in het opvolgende
jaar. De continuïteitsreserve is gedeeltelijk opgenomen in deze jaarrekening. 

Grondslagen voor de Resultaatbepaling

Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.

Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde
diensten.

Lasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Het gaat om de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten,
en -lasten van tegoeden. De bankkosten en afschrijvingen worden weergegeven.

Bijzondere baten en lasten
Bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale
activiteiten voortkomen en van incidentele aard zijn.
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Stichting Matthäus-Passion Huizen
Huizen

Balans  31 december 2021  31 december 2020

Activa

Debiteuren 0 0

Liquide middelen
. NL24 RABO 0302 54269 14 26.191 27.093

26.191 27.093

Totaal 26.191 27.093

Passiva

Kapitaal
Stand per 1 januari 307 537
. Resultaat boekjaar -973 -862
. Projectreserve 6.504 631
Stand per 31 december 5.838 307

Voorzieningen
. Continuiteitsreserve 10.000 10.000
. Projectreserve 0 6.504

10.000 16.504
Transitoria
. Te betalen kosten 354 283
. Vooruitontvangen bedragen 10.000 10.000

10.354 10.283

Totaal 26.192 27.093
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Stichting Matthäus-Passion Huizen
Huizen

Baten & Lasten              2021              2020

Baten

Matthäus Passion
. Begunstigers 250 3.000
. Kaartverkoop 0 0

250 3.000

Projectreserve 0 1.327

Totaal baten 250 4.327

Lasten

Matthäus Passion
. Muzikale kosten 0 3.245
. Lokatiekosten 0 0
. Organisatiekosten 0 1.081
. Bijzondere lasten 0 0

0 4.327
Stichtingskosten
. Bestuurskosten 633 282
. Verzekeringen 401 424
. Bankkosten 189 155

1.223 862

Totaal lasten 1.223 5.188

Resultaat -973 -862


