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1. Bestuursverslag 

1.1 Statutaire naam, rechtsvorm en vestigingsplaats 

De stichting draagt de naam "Stichting het Nederlands Studenten Orkest" en is gevestigd te 

Amsterdam. Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 41198030. De stichting is opgericht 

op 6 augustus 1952 te Amsterdam en duurt voort voor onbepaalde tijd. 

1.2 Bestuurssamenstelling 

In het jaar 2020-2021 was het bestuur van de stichting als volgt samengesteld: 

- Siebren van Noort  Voorzitter 

- Victor Batenburg  Secretaris 

- Martijn Vincken  Penningmeester (01-09-2020 t/m 31-10-2020) 

- Iris Doolaar   Penningmeester (11-11-2020 t/m 06-09-2021) 

- Evelien Müller   Acquisiteur (& interim penningmeester tussen Martijn en Iris) 

- Bregje Walkate   Persvoorlichter (01-09-2020 t/m 12-06-2021) 

- Niki Perdok   Tourcoördinator 

- Gijs Roosen   Orkestchef 

De administratie van de stichting in het boekjaar 2020-2021 is aan het begin gevoerd door de 

penningmeester Martijn Vincken, opgevolgd door penningmeester Iris Doolaar in samenwerking met 

Boon Accountants Belastingadviseurs B.V..  

In het jaar 2021-2022 is het bestuur van de stichting als volgt samengesteld: 

- Koen Hondebrink  Voorzitter 

- Lilian Kingma   Secretaris 

- Camille Gulikers  Penningmeester 

- Eleanne Haalstra  Acquisiteur 

- Nine Zonderop   Persvoorlichter 

- Arthur Schoorlemmer  Tourcoördinator 

- Didi Jordens   Orkestchef 

1.3 Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht van het Nederlands Studenten Orkest bestond in het jaar 2020-2021 uit: 

- Bonne Datema  Lid van de Raad van Toezicht  

- Nynke Goldblum Lid van de Raad van Toezicht 

- Roland Kieft  Lid van de Raad van Toezicht 

- Stephanus Collignon Lid van de Raad van Toezicht 

In september 2020 is Stephanus Collignon aangetreden als commissaris van de Raad van Toezicht van 

het Nederlands Studenten Orkest. De termijn van Bonne Datema is in 2020-2021 verstreken. 

1.4 Doelstelling 

De stichting heeft ten doel het in het leven roepen en in stand houden van een symfonieorkest 

bestaande uit studenten en het organiseren van concerttournees met dit orkest. 
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Deze doelstelling wordt ieder jaar door een ander bestuur nagestreefd door het hele jaar te 

besteden aan de organisatie van een repetitieperiode en concerttournee, die beide in februari 

plaatsvinden. Vanwege het COVID-19 virus en de maatregelen daaromheen is dit jaar besloten die 

tournee te verplaatsen naar juli/augustus. 

1.5 Verslag van activiteiten 

Toen in november duidelijk werd dat door de maatregelen rondom COVID-19 een concertreeks zoals 

het NSO dat voor ogen had, niet zou kunnen plaatsvinden, is besloten om het project te verplaatsen 

naar juli/augustus. Dit heeft als gevolg dat het project met het thema ‘De Ring’ pas na het einde van 

het boekjaar (31 mei) zou plaatsvinden. De kosten voor het besturen van de stichting zijn daardoor 

ondergebracht onder de baten/lasten in boekjaar 2020-2021 en alle projectspecifieke kosten zijn op 

de balans zouden gezet als voorschot voor het boekjaar 2021-2022. 

Voor het verslag van de activiteiten van NSO: De Ring (2021) zou ik daarom willen verwijzen naar het 

algemene jaarverslag of het financiële jaarverslag in 2022. 

1.6 Vrij besteedbaar vermogen 

Het vrij besteedbaar vermogen heeft in zijn geheel een bufferfunctie. Bij financiële tegenvallers in de 

toekomst biedt het de stichting de mogelijkheid om toch haar doelstelling na te streven.  
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2. Begroting 2021 

In het financiële jaarverslag van 2020 kon geen reële begroting worden bijgevoegd vanwege de 
onzekerheid rondom COVID-19 en de daaropvolgende maatregelen. De volgende begroting is op 13 
januari 2021 aan de Raad van Toezicht gepresenteerd. 
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3. Jaarrekening 

3.1 Balans per 31 mei 2021 van Stichting het Nederlands Studenten Orkest 

Voor resultaatbestemming. 
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3.2 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020-2021 

Van “Stichting het Nederlands Studenten Orkest”, baten: 

 

Van “Stichting het Nederlands Studenten Orkest”, lasten: 
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3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

3.3.1 Algemeen 

Aard van de activiteiten 

Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) wordt jaarlijks opnieuw samengesteld uit studenten die zich 

naast hun studie aan hogeschool of universiteit bezighouden met klassieke muziek. Door middel van 

audities worden er ongeveer negentig studenten tot het orkest toegelaten. Voor de orkestleden staat 

de maand februari geheel in het teken van het NSO. Het orkest trekt zich eerst tien dagen terug om 

onder leiding van een gerenommeerde dirigent het programma in te studeren. Vervolgens wordt dit 

programma uitgevoerd op tien van de grootste Nederlandse concertpodia. De tournee wordt 

traditiegetrouw afgesloten met een of meerdere concerten in het buitenland. 

Dit jaar moest door COVID-19 worden afgeweken van deze planning. Het project heeft plaatsgevonden 

in juli/augustus 2021 en alle concerten waren in het Topsportcentrum in Almere. 

 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van richtlijn C1 van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Ten behoeve van het inzicht zijn de ter vergelijking opgenomen cijfers anders gerubriceerd. 

 

Verbonden partijen 

De Stichting vrienden van het Nederlands Studenten Orkest kan aangemerkt worden als een 

verbonden partij. 

3.3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor oninbaarheid. 

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 

meestal de nominale waarde. 
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3.3.3 Grondslagen voor resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 

verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 

vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is 

gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

3.4 Toelichting op staat van baten en lasten 

3.4.1 Ontvangen fondsenbijdragen 

In boekjaar 2020-2021 vond geen project plaats en zijn dus geen fondsenbijdragen ontvangen. 

Gedurende dit jaar is wel € 1.000,- ontvangen van een fonds dat was toegekend voor NSO 2018, 

maar nog niet was afgehandeld.  

3.4.2 Sponsoring in de vorm van zaken en diensten 

In het boekjaar 2020-2021 is het NSO pro bono ondersteund op juridisch vlak door De Brauw 

Blackstone Westbroek. In het bijzonder danken wij Lútsen de Vries. 

3.4.3 Bezoldigingen 

Het bestuur doet haar werk voor het NSO onbezoldigd. Onkosten kunnen worden gedeclareerd bij de 

stichting.  

3.4.4 Afwijkingen  

In de tabel hieronder zijn grote afwijkingen van de begroting aangegeven en toegelicht.  

Baten Verschil Toelichting 

Overige baten 

 

€ 3.585,99 

 

€ 2.300 voor een sponsor die niet was meegenomen op de balans 

vorig jaar 

€ 1.000 voor een fonds voor NSO 2018 dat was toegewezen maar 

nooit is afgehandeld 

€ 211,58 is een deel contributie van een lid met betalingsachterstand 

Lasten Verschil Toelichting 

Orkestlasten € 12.813,50 Door de coronamaatregelen moest het verblijf voor het 

repetitieweekend in Someren worden afgelast met 100% 

annuleringskosten en voor de repetitieperiode tijdens de tournee met 

80%. 

3.4.5 Goede doelen 

In het boekjaar 2020-2021 is niet gecollecteerd voor stichting UAF, omdat er geen concerten 

plaatsvonden. 

3.4.6 Overheadpercentage 

In het boekjaar 2020-2021 is er € 24.345 (2019-2020: € 19.545) aan overheadkosten uitgegeven. 
Deze bestaan uit de gemaakte reiskosten van het bestuur, uitgekeerde bestuursbeurzen, 
telefoonkosten, contributies en abonnementen, administratiekosten, verzekeringskosten, 
kopieerkosten, lasten computers, kantoorartikelen, portokosten en bankkosten. Van de totale lasten 
in het boekjaar is dat 54,3% (2019-2020: 7,6%). Dit verschil is te wijten aan het wegvallen van de 
projectspecifieke kosten in dit boekjaar.  
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3.5 Overige gegevens 

3.5.1 Voorstel voor saldoverwerking van boekjaar 2020-2021 

Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat als volgt te verrekenen: 

Van resultaat over de periode 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2021 ad €29.205 wordt € 8.165 

afgetrokken van de bestemmingsreserve (Noodfonds Bestuur) en € 21.040 van de algemene reserve.  

 

Het bovenstaande wordt het komende boekjaar verwerkt in de jaarrekening. 

3.5.2 Saldoverwerking van boekjaar 2019-2020 

De jaarrekening 2019-2020 is vastgesteld tijdens de officiële overdrachtsvergadering, die op 1 

september 2020 heeft plaatsgevonden. De raad van toezicht heeft de bestemming van het resultaat 

als volgt vastgesteld: 

 

3.5.3 Financiële gebeurtenissen na balansdatum 

Alle kosten die specifiek voor het project ‘NSO: De Ring’ (juli/augustus 2021) zijn gemaakt tijdens 

boekjaar 2020-2021, zijn in dit jaarverslag op de balans gezet als voorschot. Alle baten en lasten van 

dit project zullen vallen in boekjaar 2021-2022, waardoor er twee projecten zulllen vallen in dat 

boekjaar. Ook zijn er overeenkomsten aangegaan met andere partijen om het project in juli/augustus 

2021 te kunnen laten plaatsvinden. 

3.5.4 Controleverklaring 

De controleverklaring van dit jaarverslag is te vinden op pagina 12 van dit document. 

3.5.5 Governance Code Cultuur 

Het NSO hecht veel waarde aan goede governance. Daarom heeft het NSO besloten zich aan te 

sluiten bij de Governance Code Cultuur. Hiertoe zijn per 5 september 2017 de statuten van het NSO 

gewijzigd en volgt de stichting de Code. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het jaarverslag.  

  

Overige reserves Bestemmingsreserve Totaal

Stand per 01-06-2019 110.337€                61.983€                           172.321€           

Mutaties gedurende boekjaar

Resultaat boekjaar 27.243€                  27.243€             

Stand per 01-06-2020 137.580€                61.983€                           199.564€           



 

11 
 

3.5.6 Ondertekening jaarverslag 

Dit jaarverslag is ondertekend door het volledige bestuur.  

Koen Hondebrink 
Voorzitter 2021-2022 
Datum:  
 
 
 
 
 
 

Lilian Kingma 
Secretaris 2021-2022 
Datum:  
 

Camille Gulikers 
Penningmeester 2021-2022 
Datum:  
 

Eleanne Haalstra 
Acquisiteur 2021-2022 
Datum:  
 
 
 
 
 
 

Nine Zonderop 
Persvoorlichter 2021-2022 
Datum:  
 

Didi Jordens 
Orkestchef 2021-2022 
Datum:  
 

Arthur Schoorlemmer 
Acquisiteur 2021-2022 
Datum:  
 
 
 
 
 
 

Siebren van Noort 
Voorzitter 2020-2021 
Datum: 

Iris Doolaar 
Penningmeester 2020-2021 
Datum: 

 

Tevens is het jaarverslag namens de Raad van Toezicht ondertekend.  

 

Roland Kieft 
Lid van de Raad van Toezicht 
Datum:  
 
 
 
 
 

Bonne Datema 
Lid van de Raad van Toezicht 
Datum:  

Nynke Goldblum 
Lid van de Raad van 
Toezicht 
Datum:  

Stephanus Collignon 
Lid van de Raad van Toezicht 
Datum: 
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Op onze diensten zijn de SRA algemene voorwaren van toepassing, in welke voorwaarden onze aansprakelijkheid wordt beperkt. 
Een exemplaar wordt u op verzoek toegezonden. Member of Russell Bedford International - a global network of professional services firms. 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

 

 

Aan: Het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting het Nederlands Studenten Orkest 

 

 

A. Verklaring over de in het beknopt financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020-2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de in dit beknopt financieel verslag, op bladzijde 6 tot en met bladzijde 11 opgenomen 

jaarrekening 2020-2021 van Stichting het Nederlands Studenten Orkest te Amsterdam gecontroleerd. Het 

beknopte financieel jaarverslag over 2020-2021 is ontleend aan het financieel jaarverslag 2020-2021 van 

Stichting het Nederlands Studenten Orkest.  

 

Naar ons oordeel geeft de in dit beknopte financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting het Nederlands Studenten Orkest per 

31 mei 2020 en van het resultaat over 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2021 in overeenstemming met de in 

Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 voor kleine organisaties zonder winststreven.  

 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 mei 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting het Nederlands Studenten Orkest zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA).   

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel jaarverslag andere informatie, 

die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; en 

• de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

• alle informatie bevat die op grond van Rjk-Richtlijn C1 voor kleine organisaties zonder winststreven vereist 

is.  
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 

de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met de       

Rjk-Richtlijn C1 voor kleine organisaties zonder winststreven. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot het financieel jaarverslag  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 'kleine organisaties zonder winststreven'. 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude.  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 

om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de vennootschap. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 

is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

stichting; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

Apeldoorn, 12 oktober 2021 

Boon Registeraccountants B.V.  

 

 

 

 

 

w.g. J. Buter MSc RA 
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