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Algemeen

Stichting Laren Klassiek (SLK) is in 2006 opgericht en heeft tot doel het organiseren van concerten van klassieke 

barokmuziek in Laren, Noord-Holland. SLK richt zich hierbij met name op de uitvoering van werken van J.S. Bach, 

waaronder de Matthäus Passion in de Sint Jansbasiliek te Laren op Palmzondag.

Terwijl SLK geen winstoogmerk heeft, streeft zij wel naar het dekken van de gemaakte kosten van 

van bovengenoemde concerten en van haar beperkte organisatiekosten.

SLK heeft geen personeel in dienst. De leden van het bestuur van Stichting Laren Klassiek ontvangen geen 

beloning of vacatiegelden voor hun werkzaamheden die zij ten behoeve van SLK uitvoeren.

Gezien haar doelstelling en daaruit voortvloeiende activiteiten heeft de Belasitingdienst SLK aangemerkt als 

Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling, Culturele ANBI. Aan deze status zijn fiscale faciliteiten voor 

donateurs van schenkingen en giften, voor zakelijke sponsoren en voor SLK verbonden. In dit verband is SLK's 

registratienummer, de zgn. RSIN, 8175.22.797.

De jaarrekening 2017 is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële

verslaggeving.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde of historische uitgaafprijzen.

Baten en lasten worden verantwoord op basis van ontvangsten respectievelijk uitgaven in het jaar waarop 

zij betrekking hebben. Deze baten en lasten worden verantwoord zonder eventuele BTW, omdat SLK door de 

Belastingdienst als omzetbelastingplichtig is aangemerkt. Als zodanig mag SLK door haar betaalde BTW 

verrekenen met door haar over haar omzet verschuldigde BTW.

Toelichting bij Balans ultimo 2017

Het eigen vermogen van € 8.446 ultimo 2016 was eind 2017 omgeslagen in een klein tekort van € 817.

Dit is veroorzaakt door een exploitatietekort van € 14.263 over 2017 en een in 2017 van een donateur ontvangen 

bijdrage van € 5.000 ter versterking van de balans.

Stichting Laren Klassiek heeft langlopende leningen van een gelieerde partij opgenomen; hiervoor heeft 

de SLK geen zekerheden gesteld. Noch betaalt zij over uitstaande bedragen rente aan de geldlener. 

Evenmin is een aflossingsschema betreffende de leningen afgesproken. 

Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten over 2017

Het saldotekort ad € 14.263 van baten en lasten over 2017 werd vooral veroorzaakt door verliezen op de uitvoer-

ingen van J.S. Bach's Matthäus Passion (€ 7.086) op 9 april, zijn Weihnachtsoratorium (€ 6.273) op 13 december 

en van Pergolesi's Stabat Mater (€ 5.584) op 27 september. Dit ondanks de financiële ondersteuning door 

diverse sponsorende ondernemingen en donerende stichtingen in Laren en omgeving. Genoemde Matthäus 

Passion omvatte een deel, genaamd "Schone Handen", dat werd uitgevoerd voor kinderen. Dit deel ging

vooraf aan de officiële Matthäus Passion en de kosten daarvan werden grotendeels door Stichting Zabawas

gedragen.

Het totaal aan voornoemde tekorten op genoemde drie uitvoeringen werd deels gecompenseerd door bijdragen 

van ca. 25 Vrienden van de SLK voor een totaalbedrag van € 7.429 voor 2017.

Drs. N.A. Doornberg, penningmeester Stichting Laren Klassiek
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