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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (in euro's na resultaatbestemming)

31-12-2017 31-12-2016

ACTIVA

materiële vaste activa 5.725 0

liquide middelen 1.184 612

TOTAAL 6.909 612

PASSIVA

eigen vermogen 258 464

lening Gaudeamus 5.991 0

BTW balanspost 10 148

crediteuren 650 0

TOTAAL 6.909 612

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017 2016

BATEN

directe opbrengsten 100 0

bijdragen uit private middelen 1.786 0

TOTAAL 1.886 0

LASTEN

algemene bedrijfslasten 113 91

afschrijvingskosten 267 0

activiteitenlasten 1.712 176

TOTAAL 2.092 267

SALDO BATEN EN LASTEN -206 -267

FINANCIELE BATEN EN LASTEN 0 0

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT -206 -267
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ALGEMEEN

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

TOELICHTING OP DE CIJFERS

Stichting Conlon is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling.

De materiële vaste activa worden vanaf € 500 in de balans opgenomen. De 

aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten 

laste van het resultaat gebracht. Gehanteerd afschrijvingspercentaga is 20%. Alle 

activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde in euro's. De baten en 

lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betreking hebben.

Stichting Conlon is een unieke organsatie in Nederland die zich richt op het gebruik 

van dit bijzondere instrument voor hedendaagse muziek; dat leidt tot nieuwe 

ontwikkelingen, nieuwe composities en bijzondere projecten op podia en festivals 

waar publiek bereikt wordt.

Om dezelfde initiatieven als in het verleden te kunnen ontplooien, moest Stichting 

Conlon het oude disklavier vervangen. Het oude instrument bleek verouderd en 

gebruikers liepen steeds vaker tegen beperkingen aan van niet doorgevoerde 

updates. Met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, kon in 2017 het meeste 

recente Yamaha Disklavier model aangeschaft worden. Met het nieuwe disklavier 

verwacht Conlon de gebruikers, componisten en musici, weer een instrument te 

kunnen bieden dat aan hoge technische eisen voldoet.


