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Verslag van het bestuur 

Doelstelling 

• Het vergroten van de bekendheid van de shakuhachi en het gebruik van de 
shakuhachi in de uitvoerende kunsten 

• Het bevorderen van het niveau van het shakuhachi spel 

• Het voortzetten van de traditie van het shakuhachi spel 
 
In aanloop naar het kalenderjaar 2018 heeft de stichting op 25 juni 2017 haar 
oprichtingsvergadering gehouden met als eindresultaat het passeren van akte op 9 
oktober 2017. In deze periode hebben de webmasters de website ( in 4 talen) 
ontwikkeld en is er een Facebook-pagina aangemaakt voor het bekend maken van 
de masterclass in augustus 2018 en het promoten van de andere activiteiten van de 
stichting. 
 

 
Passeren van de akte 
 
 

Masterclass en concert Fukuda & Kineya 
Daarna heeft jaar 2018 vooral in het kader gestaan van de Masterclass Fukuda 
Teruhisa  & Kineya Shiho in Shofukan Rotterdam. Op 26 & 27 augustus vond het 
evenement dan ook plaats. De deelname aan de workshop en masterclass was 
goed: Voor de Masterclass waren 11 aanmeldingen en voor de Workshop 9 
deelnemers. Het hoogtepunt was het concert door de meesters Fukuda & Kyneya op 
zondag 26 augustus in het Japans Cultureel Centrum Shofukan in Rotterdam. Boven 
verwachting veel belangstelling met een score van 45 personen!  
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Concert Fukuda & Kineya 
 
Arash Tagarian van BeauLudget mediaproducties heeft een video opname gemaakt 
van het concert, wat op een eigen Youtube- kanaal van de stichting is geplaatst. De 
registratie van het concert dient ook om duidelijk te maken voor de donateurs en 
sponsoren wat we als stichting voor elkaar kunnen krijgen. 
 

 
Deelnemers en meesters Masterclass 
 

Subsidie 
Voor financiële ondersteuning heeft het bestuur subsidie voor het project 
aangevraagd bij Snelloket  Rotterdam, afdeling Charlois, helaas is het verzoek 
afgewezen. 
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Donateurs 
De stichting had in 2018 16 donateurs die een bijdrage gaven aan de stichting. 

Samenwerking 

Shofukan 

In dit jaar is een start gemaakt met het zoeken naar samenwerking. Het resulteerde 
in een samenwerking tussen Shofukan Rotterdam. Met Shofukan is een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten waar Shofukan genoemd wordt als de 
voorkeurslocatie is voor activiteiten van de stichting.  
 
Steun aan shakuhachilessen in Nederland op locatie Shofukan Rotterdam is 
aangevraagd door Hélène Codjo, Het bestuur heeft (met uitsluiten van stemrecht van 
H.C.) besloten de huurkosten voor de lessen bij Shofukan te betalen. 
 

Andere partners 

Door de samenwerking met de Franse stichting La Voie du Bambou is de 
masterclass en het concert van Fukuda & Shiho mogelijk geworden. De masterclass 
en het concert waren in aansluiting op een masterclass en concert van de meesters 
in Frankrijk, waardoor het voor stichting Hijiri financieel mogelijk was de meesters in 
Nederland uit te nodigen. 
 
 

Andere activiteiten 
Ter promotie van de shakuhachi is de stichting dit kalender jaar bij diverse festivals 
e.d. aanwezig geweest om zoals Tomo-fair Nijmegen, de jubileumdag  van de 
Nederlands-Japanse Vereniging en is het bestaan van de stichting is in diverse 
contacten ter sprake gekomen op het World Shakuhachi Festival (WSF) 2018.  
 
Het werven van donateurs heeft het hele jaar door aandacht gekregen.  
 

Conclusie 
Aan het einde van het jaar kan er teruggekeken worden op een succesvolle start van 
de stichting. 

Activiteiten 2019 
Het komend jaar 2019 wordt er gekeken naar samenwerking met uitvoerders om een 
gelijksoortige evenementen als dat van Fukuda & Kineya te organiseren.  
 
Het bestuur gaat voor subsidies van de stichting contact leggen met relevante 
organisaties. 
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Jaarrekening 
Balans per 31 december 2018   

    

  2018 2017 

 ACTIVA   

 Vaste activa   

 Vlottende activa   

 Vorderingen   

 R/C Triodos bank 4063 3574 

    

 TOTAAL 4063 3574 

    

 PASSIVA   

 Eigen vermogen 2430 3574 

 Resultaat boekjaar 1633 0 

 Kortlopende schulden   

 Nog te betalen huur Shofukan  0 

    

 TOTAAL 4063 3574 
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Staat van baten en lasten periode   

1 januari 2018 tot en met 31 december 2018   

  2018 2017 

 BATEN   

 Ontvangen giften   

 Particulieren 2752 430 

 Bedrijven 2000 2000 

    

 TOTAAL BATEN 4752 2430 

    

    

 LASTEN   

 Verstrekte giften 0 0 

 Bijdrage in kosten concert en masterclass 1125 0 

 Promotie (video, drukwerk) 1035 0 

 Huurkosten Shofukan 820 0 

 Algemene kosten 0 0 

 Bankkosten 139 0 

 Notariskosten 0 0 

    

 TOTAAL LASTEN 3119 0 

    

 Exploitatieresultaat 1633 2430 

    

  4752 2430 
 

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

Activiteiten 

• Het organiseren van workshops 

• Het organiseren van shakuhachi concerten 

• Het ondersteunen en stimuleren van het maken van geluid- en 
beeldopnames en deze beschikbaar stellen op diverse geluidsdragers 

• Het doen van onderzoek naar de verschillende aspecten van de shakuhachi 
of dit soort onderzoek stimuleren 

• Het opbouwen en beheren van een instrumentenfonds. 
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Algemene grondslagen voor de jaarrekening 
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. 
De waardering en bepaling van het resultaat vond plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
In de staat van baten en lasten zijn de begrotingscijfers van het boekjaar niet 
opgenomen. In RJ 640.204 is hier een vrijstelling voor wanneer de functie die de 
stichting aan de begroting toekent dat niet zinvol maakt. 
 
Doordat de deelnemers aan activiteiten vooraf betaalden is een debiteurenrisico 
vermeden met de daarmee samenhangende kosten en inspanning. Er is derhalve 
ook geen debiteurenvoorziening opgenomen in de balans. 
 

Belasting 
De stichting heeft vrijstelling van BTW aangevraagd.Daarmee komt meer geld 
beschikbaar voor het uitvoeren van activiteiten. De stichting is in 2018 aangemerkt 
als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
 
 


