
 

 

 

JAARREKENING 2019 
 

Inleiding 

Zonder nadere toelichting ziet de jaarrekening 2019 van onze Stichting er 
aantrekkelijk uit: de inschrijfgelden van de koren zijn substantieel en de uitgaven 
laten zien dat bestuur en zakelijk leider een behoedzaam uitgavenpatroon 
nastreven.  

Wat niet uit deze stukken blijkt is dat er tegenover de gestegen inkomstenstroom 
nog uitgaven te verwachten zijn in 2020, die met elkaar hoger zullen zijn dan het 
eigen vermogen per balansdatum. Zo weten we dat de zakelijk leider nog 7 
maanden honorarium te goed heeft (ruim € 16.000), moeten we voor 
fondsenwerving nog meer dan € 4.000 vergoeden en voorts dat alle zaalhuren en 
jurykosten in 2020 bij elkaar meer dan € 25.000 zullen bedragen. Gelukkig hebben 
we ook nog subsidietoezeggingen in het vooruitzicht. Naar verwachting zullen we 
ook 2020 met een bescheiden positief saldo kunnen afsluiten. 

Naar wij bij het vaststellen van deze jaarcijfers weten is de coronacrisis ook voor 
onze Stichting een probleem dat nog niet in volle omvang is in te schatten. Wat 
gaan subsidiënten doen? Zullen alle ingeschreven koren hun inschrijving 
handhaven? Kunnen we op alternatieve data nog zalen bespreken en kan de finale 
nog in 2020 plaats vinden?  

Leerdoel voor de toekomst is dat we na de finale in de zomer van 2018 gedurende 
18 maanden geen activiteiten hebben gehad die inkomsten hebben gegenereerd 
terwijl de kosten voor bestuur en zakelijke leiding door liepen. Om onze Stichting 
financieel gezond te houden moeten we óf de uitgaven voor bestuur en zakelijke 
leiding bevriezen na de finale, óf extra inkomsten genererende activiteiten 
plannen die de vaste lasten in deze periode kunnen schragen. 



INKOMSTEN EN UITGAVEN 2019, afgezet tegen 2018 

 INKOMSTEN 
tabel categorie 2018 2019 
1. inschrijfgelden koren 7.390,00 18.225,00 
2. entreekaarten per bank 2.594,00 0,00 
3. entreegelden per kas 1.817,85 0,00 
4. subsidies 47.331,60 0,00 
5. overige inkomsten 861,26 526,63 
6. rente 2,53 2,43 
7. saldo rekening-courant per 1 januari 6.456,00 725,06 
8. saldo spaarrekening idem 36.730,50 14.300,00 
 TOTAAL 103.183,74 33.779,12 

 

 

 UITGAVEN 
tabel categorie 2018 2019 
1.1. vergaderkosten bestuur 2.009,15 491,17 
1.2. reiskosten bestuur 2.278,29 447,40 
1.3. administratiekosten 1.237,50 927,34 
1.4. lidmaatschappen 646,00 480,00 
2.1. zakelijk leider 27.386,32 16.587,06 
2.2. reiskosten zakelijk leider 1.256,42 693,15 
2.3. diverse onkosten 742,77 261,30 
3.1. publiciteit 3.274,72 0,00 
3.2. coachingskosten 1.782,18 2.510,41 
3.3. onvoorziene kosten 1.210,00 172,05 
4.0. fondsenwerving 8.397,00 1.028,50 
5.1. kosten regionale voorrondes 21.556,95 124,20 
5.2. vrijwilligerskosten 2.454,15 0.00 
5.3. provisie fankaarten 534,00 0.00 
5.4. restitutie inschrijfgelden 573,75 1100,00 
6. finale 12.819,48 0.00 
7.1 saldo rekening courant per 31 dec  725,06 6.854,11 
7.2. saldo spaarrekening idem 14.300,00 2.102,43 
 TOTAAL 103.183,74 33.779,12 

 

  



BALANS PER ULTIMO 2019 

 

Activa 

 

Saldo rekening-courant               6.854,11 

Saldo spaarrekening               2.102,43 

Totaal                 8.956,54 

 

Passiva 

 

Eigen vermogen                 8.956,54 

 

(Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2018 15.025,06). 

 

 


