
 

 

 

JAARREKENING 2020 
 

Inleiding 

De jaarrekening 2020 van onze Stichting laat een treurig beeld zien: in het jaar 
2020 zouden we een complete cyclus afronden tot en met de finale. Maar na de 
eerste drie maanden van het jaar is de stroom van activiteiten abrupt tot een 
einde gekomen en daarmee ook de financiering. Provinciale voorrondes die niet 
geëffectueerd zijn, zijn er debet aan dat er een relatief groot bedrag aan 
restituties is uitgegeven. Gelukkig heeft het bestuur de vinger goed aan de pols 
gehouden, waardoor de uitgavenstroom zo goed mogelijk is beheerst. De 
medewerking van de zakelijk leider om de declaraties voor verrichte 
werkzaamheden af te stemmen op de beschikbare financiën heeft onze Stichting 
voor een bankroet behoed.  

We zijn zeer erkentelijk voor de toegekende en uitbetaalde subsidies. Zonder deze 
ondersteuning hadden we de financiën in het jaar 2020 niet rond gekregen. Uit de 
balans blijkt niet dat er nog financiële verplichtingen zijn jegens de zakelijk leider 
wegens niet-ingediende declaraties wegens werkzaamheden en onkosten, jegens 
de bestuursleden voor niet-ingediende declaraties voor reiskosten, en jegens een 
aantal koren wegens verstrekte vouchers voor regionale voorrondes die geen 
doorgang konden vinden. Daarnaast dient vermelding dat in 2021 door ISLA nog 
een bedrag van € 1250 (5 x € 250) wordt betaald voor coachingskosten. Deze 
coaching wordt toegekend aan de regionale winnaars.  

Op het moment dat we door het opheffen van de corona-maatregelen weer een 
cyclus kunnen opstarten, dan wel de huidige cyclus kunnen afronden herleven al 
deze verplichtingen en zullen we die bij de financiële planning moeten betrekken. 
Desalniettemin zien we reikhalzend uit naar het moment dat onze Stichting weer 
kan doen waar we goed in zijn: het beste te halen uit de Nederlandse koorwereld. 



Op dusdanige wijze dat een groot aantal leden van de Nederlandse koren met 
meer plezier en inzet kan genieten van deze belangrijke culturele activiteit. 

Rob Engelsman, penningmeester 

januari 2021 



INKOMSTEN EN UITGAVEN 2020, afgezet tegen 2018 en 2019 

 INKOMSTEN 
tabel categorie 2018 2019 2020 
1. inschrijfgelden koren 7.390,00 18.225,00 1.785,00 
2. entreekaarten per bank 2.594,00 0,00 382,00 
3. entreegelden per kas 1.817,85 0,00 268,80 
4. subsidies 47.331,60 0,00 24.250,00 
5. overige inkomsten 861,26 526,63 715,79 
6. rente 2,53 2,43 0,33 
7. saldo rkg-courant per 1 jan. 6.456,00 725,06 6.854,11 
8. saldo spaarrekening idem 36.730,50 14.300,00 2.102,43 
 TOTAAL 103.183,74 33.779,12 36.363,46 

 

 

 UITGAVEN 
tabel categorie 2018 2019 2020 
1.1. vergaderkosten bestuur 2.009,15 491,17 122,37 
1.2. reiskosten bestuur 2.278,29 447,40 184,20 
1.3. administratiekosten 1.237,50 927,34 1.014,01 
1.4. lidmaatschappen 646,00 480,00 250,00 
2.1. zakelijk leider 27.386,32 16.587,06 12.610,00 
2.2. reiskosten zakelijk leider 1.256,42 693,15 0,00 
2.3. diverse onkosten 742,77 261,30 956,30* 
3.1. publiciteit 3.274,72 0,00 0,00** 
3.2. coaching kosten 1.782,18 2.510,41 0,00** 
3.3. onvoorziene kosten 1.210,00 172,05 0,00 
4.0. fondsenwerving 8.397,00 1.028,50 250,00 
5.1. kosten regionale 

voorrondes 
21.556,95 124,20 12.885,82 

5.2. vrijwilligerskosten 2.454,15 0.00 755,50 
5.3. provisie fankaarten 534,00 0.00 0,00 
5.4. restitutie inschrijfgelden 573,75 1100,00 1.755,00 
6. finale 12.819,48 0.00 0,00 
7.1 saldo rkg courant per 31 dec  725,06 6.854,11 3.208,66 
7.2. saldo spaarrekening idem 14.300,00 2.102,43 2.102,76 
7.3.  saldo kas 0,00 0,00 268,80 
 TOTAAL 103.183,74 33.779,12 36.363,46 

* waaronder reiskosten zakelijk leider 



**publiciteit, coaching en marketing is verantwoord onder post 5.1. 

  



BALANS PER ULTIMO 2020 

 

Activa 

          2019  
 2020 

Saldo rekening-courant             6.854,11 
  3.208,66 

Saldo spaarrekening             2.102,43 
  2.102,76 

Saldo kas             0,00    
     268,80 

Totaal               8.956,54 
  5.580,22 

 

Passiva 

 

Eigen vermogen               8.956,54 
 5.580,22 

 

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

 

 


