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Algemeen 
 

Organisatie 
De stichting Strabrecht Theater werd opgericht op 5 juni 1981, met als doel het organiseren van 
culturele evenementen. 
 
De Stichting ziet het als haar missie om jaarlijks tenminste 8 maandelijkse klassieke 
kamermuziekconcerten van zo hoog mogelijk niveau voor een redelijke prijs te organiseren. 
Daarbij moet de continuïteit op lange termijn gewaarborgd worden door kwaliteit van de 
concerten, een publiektrekkende programmering, ter zake doende publiciteit, een geschikte 
ambiance en behoud van een kwalitatief uitstekende concertvleugel. 

Adresgegevens: 

Statutaire zetel Geldrop 

Bezoekadres Mierloseweg 1, GELDROP 

Postadres Kanhoeve 44 

Postcode en plaats 6029 SC  STERKSEL 

Website www.kasteelgeldrop.nl  

Kamer van Koophandel 41088936 

  

Bestuursleden:  

Voorzitter Rob Geilleit 

Secretaris Hans Huismans 

Penningmeester Aad Scheepers 

Programmeur/Lid Boudewijn van Noppen 

  

Resultaat, vermogen en voorzieningen: 

Resultaat 2021 € 1.856  Resultaat 2020 -/- € 9.668  

Eigen vermogen 2021 € 2.000  Eigen vermogen 2020 € 2.000  

Vleugelfonds 2021 € 107.317  Voorzieningen 2020 € 113.623  

      

http://www.kasteelgeldrop.nl/
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Balans per 31 december 2021 

 
             
(na resultaatbestemming)   31.12.2021  31.12.2020     31.12.2021  31.12.2020 

   €  €     €  € 

             

Activa       Passiva      

             
Vaste activa   31.288  32.501  Eigen vermogen   2.000  2.000 
             
Vlottende activa   1.936  2.044  Voorzieningen    107.317  113.623 
             
Liquide middelen   78.497  82.246  Kortlopende Schulden   2.404  1.168 
             
             

   111.721  116.791     111.721  116.791 
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Resultatenrekening 2021 

 

 2021 2020 
Ontvangsten  11.702  22.470 

     
Activiteiten 5.709  15.158  
Afschrijvingen 1.214  1.428  
Huisvestingkosten 1.270  2.510  
Verkoopkosten 674  8.630  
Algemene kosten 767  4.206  
     

Totaal kosten  9.634  31.932 

     

Resultaat  2.068  - 9.462 

     
Financiële baten en 
lasten 

 -212  - 206 

     

Resultaat boekjaar  1.856  - 9.668 
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Toelichting op de balans en resultatenrekening 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het balanshoofd 
anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS 
 
Vaste activa 
Het in de stichting aangewende duurzame bedrijfsmiddel (vleugel) wordt gewaardeerd op 
aanschaffingswaarde. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur. 
Er wordt afgeschreven vanaf de maand na datum van ingebruikname. 
 
Vlottende activa/vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van 
een voorziening van oninbaarheid. 
 
Voorziening 
De voorziening is bestemd voor de vervanging en het onderhoud van de vleugel, ter dekking 
van de kosten van het 40 jarig jubileum van de stichting en ter dekking van een mogelijke 
korting van de gemeentesubsidie als gevolg van het niet kunnen doorgaan van concerten in 
Coronatijd. 

Tevens dient de Stichting,  indien de concerten om wat voor reden dan ook verplaatst zouden 
worden naar een andere locatie, zorg te dragen voor de aanschaf van de vervangende vleugel 
voor het Kasteel van een gelijkwaardige kwaliteit als de Schimmelvleugel die voor aanschaf van 
de Steinwayvleugel eigendom was van de Stichting Het Kasteel Geldrop.  
 
Naast de reservering voor het onderhoud van de vleugel betekent dit dat een strak 
reserveringsbeleid gevolgd wordt dat mede is afgestemd op de afschrijvingen van de huidige 
vleugel.                                                                                                                 
 
RESULTAATBEPALING 
 
Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen opbrengstwaarde van de 
geleverde diensten (recettes en abonnementen), subsidies en overige baten en de kosten en 
andere lasten over het boekjaar.  
 
Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd; 
uitgaven en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening 
verwerkt en indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de materiële activa worden toegerekend door middel van vaste 
percentages van aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte levensduur. 

 


