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1. Inleiding op de jaarrekening 

Verschillen ten opzichte van de jaarbegroting 

De verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid, zijn als volgt:  

 

  Positief Negatief 

Baten     

Deelnemers  € 738,63  
Concerten   € 6.489,92 

Sponsoren  € 495,00  
Subsidiegelden  € 7.950,00  
Donaties   € 147,94 

Totaal € 9.183,63 € 6.637,86 

Verschil baten t.o.v. begroting € 2.545,77   

      

Lasten     

Honoraria € 1.003,00  

Huur   € 746,20 

Deelnemerskosten   € 1.274,84 

PR € 527,97  

Drukwerk € 56,57  

Reiskosten € 84,87  

Organisatie  € 402,89  

Onvoorzien   € 167,60 

Totaal € 1.672,41 € 2.591,53 

Verschil lasten t.o.v. begroting    € 919,12 

      

 Totaal verschil t.o.v. begroting € 1.626,65   

   
In deze toelichting wordt gerefereerd aan de verschillen tussen de vastgestelde begroting 

van 2019-2020 en de realisatie.  

N.B.: Het boekjaar van Stichting Nederlands Studenten Kamerkoor loopt jaarlijks van 1 mei 

t/m 30 april.  
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Baten 

Opbrengsten 

De opbrengsten uit concerten vielen ruim €6000 hoger uit dan begroot. Dit is voornamelijk te 

wijten aan het recordaantal bezoekers dat we voor het afgelopen project wisten te trekken.  

 

Bijdragen 

De bijdragen van projectdeelnemers vielen lager uit dan begroot. Dit is te wijten aan een 

kleiner aantal niet-studentleden (die doorgaans meer bijdragen dan studentleden) dan 

begroot, en het restitueren van een deel van de deelnemersbijdrage aan deelnemers die het 

project wegens omstandigheden niet konden voltooien.  

De opbrengsten van sponsoren vielen ietwat tegen ten opzichte van de begroting. Voor het 

aankomende jaar zal actiever worden ingezet op het werven van sponsoren.  

De opbrengsten uit subsidiegelden vielen lager uit dan begroot. Enkele grote fondsen waarvan 

in het verleden een bijdrage is ontvangen keerden niet of minder uit wegens gewijzigde 

voorwaarden en prioriteiten. Hiermee is rekening gehouden in de fondsaanvragen voor het 

aankomende jaar.  

 

Lasten 

Honoraria waren in 2019-2020 van vergelijkbare hoogte met het voorafgaande boekjaar. Het 

honorarium van de dirigent viel hoger uit dan verwacht, maar dit werd gecompenseerd door 

een lager honorarium voor de solist dan begroot.  

Deelnemerskosten vielen onverwacht hoog uit, met name door de hoge prijs van de partituren 

voor Épithalame van André Jolivet, wat het grootste uitgevoerde werk van het 

concertprogramma was.  

Onvoorziene kosten bestonden uit het corrigeren van een betalingsverschil van het 

honorarium van de dirigent en de verwerking van een achterstallige vordering van de 

gemeente Amsterdam.  
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2. Balans 

Balans t/m 30-04-2020   
Omschrijving Activa Passiva 

Kas 185,00   

Girorekening 2.481,94   

Spaarrekening 35,36   

Debiteuren 15.471,58   

Depot PostNL 100,00   

Voorbelasting 2,00   

Eigen vermogen   11.847,40 

Crediteuren   4.247,61 

Reserveringen   2.355,00 

Saldo 174,13   

   
 

3. Winst- en verliesrekening  

Winst- en Verliesrekening boekjaar 2019-2020 

Omschrijving Verlies Winst 

Honoraria € 28.197,00   

Huur € 20.896,20   

Deelnemerskosten € 7.224,84   

PR € 1.222,03   

Drukwerk € 1.543,43   

Reiskosten € 5.215,13   

Organisatie € 2.272,89   

Overige uitgaven € 1.238,90   

Onvoorzien € 167,60   

Vervallen debiteuren € 1.000,00   

Deelnemers   € 10.861,37 

Concerten   € 23.089,92 

Sponsoren   € 3.375,00 

Subsidiegelden   € 29.050,00 

Donaties   € 1.747,94 

Overige inkomsten   € 381,67 

Vervallen crediteuren   € 297,99 

Saldo verlies  € 174,13 

  € 68.978,02 € 68.978,02 

   
 


