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1. Van het bestuur 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting vrienden van de Stichting Taptoe Delft, KvK nummer 
57142114. De stichting is opgericht op 4 februari 2013 te Delft. Over het jaar 2018 wordt een jaarverslag 
uitgebracht  met daarin vermeld de belangrijkste gebeurtenissen uit het verslagjaar. 
 
Het bestuur bestond in dit verslagjaar uit de volgende rechtspersonen met vermelding van hun functie binnen 
de Stichting Vrienden van de Stichting Taptoe Delft: 
 

1. Cees Garnaat  Voorzitter 
2. Fons Harmsen  Secretaris 
3. Dick van Witteloostuijn Penningmeester 

 
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd zoals beschreven in de statuten van de Stichting. 
 
De Stichting heeft ten doel: 
 

1. Het bevorderen van de activiteiten van de Stichting Taptoe Delft. 
2. Het beheren en beleggen van vermogen. 
3. Het ten dienste van de Stichting Taptoe Delft promoten en verhogen van de kwaliteiten van de amateur 

muziekbeoefening. 
 
De Stichting tracht dit te realiseren door: 
 

1. Verkrijgen van fondsen en sponsoring 
2. Verwerven van donateurs. 
3. Het verlenen van steun 
4. Deelname aan congressen 
5. Zie verder de statuten van de Stichting vrienden van Taptoe Delft. 

 
De Stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
 
2. Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
 
Op 18 juni 2013 is bij de Stichting Vrienden van de Stichting Delft een schrijven binnen gekomen van de 
Belastingdienst met de mededeling dat zij een formulier aanvraag ANBI heeft ontvangen van deze Stichting. De 
belastingdienst geeft aan dat uit de aangeleverde stukken blijkt dat de instelling in aanmerking komt voor 
aanwijzing als culturele ANBI en beschikt derhalve positief. De beschikking geldt voor onbepaalde tijd.  
 
   
 
3. Jaarstukken: 
 
Bijgaand de jaarrekening van de Stichting zoals deze is opgemaakt door de penningmeester.  
 
Het financiële jaarverslag van de penningmeester is tijdens de vergadering besproken en geaccordeerd. 
 
 
 

 



 Stichting Vrienden van de Stichting Taptoe Delft        
 Balans / Winst- en verliesrekening             
 Balans: Type Balans / Winst & Verlies      
 Boekjaar 2018        
 Vergelijken met Vorige: Boekjaar      
   2018 2017  

   
Eindsaldo 
(Debet) 

Eindsaldo 
(Credit) Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit)  

 BALANS           
 LIQUIDE MIDDELEN          

 1000 - Kas                               -      
                                         

-       
 1120 - ING Spaarrekening          53.419,50                        80.338,11     
 1200 - ING Betaalrekening             5.077,45                           2.974,99     
     Totaal: LIQUIDE MIDDELEN          58.496,95                        83.313,10     
 EIGEN VERMOGEN STICHTING          

 0100 - Kapitaal Stichting                51.752,93    
                    

81.277,09   
 Lening aan de Stichting Taptoe Delft  € 10.000,00        

            Resultaat BOEKJAAR                14.816,15      
                            

108,14   

 Totaal: EIGEN VERMOGEN STICHTING                66.569,08    
                    

81.385,23   
 VREEMD VERMOGEN          

 1700 - Voorzieningen                    1.927,87    
                       

1.927,87   

 Totaal:  VREEMD VERMOGEN STICHTING                   1.927,87    
                       

1.927,87   
            
 Totaal: Balans € 68.496,95 € 68.496,95 € 83.313,10 € 83.313,10  
      

 
 
3. Vergaderingen: 
 
In het verslagjaar, een  taptoe jaar, heeft het bestuur 2 maal een vergadering belegd t.w.: 
 

1. 10 februari (vaststellen jaarverslag 2018 + reguliere vergadering) 
2. 14 april (reguliere vergadering) 

 
 
Bij beide vergaderingen was het bestuur voltallig aanwezig. Naar aanleiding van deze vergaderingen zijn 
notulen opgesteld en geaccordeerd. 
Een aantal onderwerpen die in het verslagjaar zijn behandeld zijn worden hieronder kort toegelicht: 
 

1. In het verslagjaar heeft overleg plaats gevonden met het bestuur van de Stichting Taptoe Delft om 
tot verdere integratie te komen over onderwerpen als communicatie en samenwerking op het 
gebied van promotie en donateurswerving. Tevens is gesproken met het bestuur van de Stichting 
Taptoe Delft over garantstelling voor de editie Taptoe Delft 2018. 

2. Tijdens het verslagjaar hebben zich geen nieuwe donateurs aangemeld.  
 
 
 
Opgemaakt op 14 april 2019 
 
 
 



 


