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1. Inleiding op de jaarrekening
Verschillen ten opzichte van de jaarbegroting
De verschillen ten opzichte van de begroting zijn in boekjaar 2020-21 ten gevolge van de
COVID-19 pandemie substantieel geweest. Het project NSK 2021 ‘Doodnormaal’ heeft in dit
boekjaar door alle coronamaatregelen helaas geen doorgang kunnen vinden. Het bestuur van
Stichting Nederlands Studenten Kamerkoor is in maart 2021, in samenspraak met het bestuur
van Stichting Vrienden van het NSK en het artistiek team van project NSK 2021
‘Doodnormaal’, tot het besluit gekomen het project definitief met een jaar uit te stellen en te
verplaatsen naar voorjaar 2022. Voorafgaand aan dit besluit waren reeds enkele pogingen
ondernomen om het project eerst met enkele weken tot maanden uit te stellen en door te
laten gaan in aangepaste vorm, die helaas ook allemaal onuitvoerbaar bleken. Omdat het
uiteindelijke besluit tot uitstel pas relatief laat genomen kon worden, zijn allerhande
voorbereidingen voor het project in de tijd tussen maart 2020 en maart 2021 wel getroffen.
De kosten die aan deze voorbereidingen verbonden zijn geweest, alsmede de doorlopende
lasten waar het NSK op jaarbasis mee te maken heeft, zijn op de jaarrekening van boekjaar
2020-2021 terug te vinden en worden verderop in dit document toegelicht. Afgezien van de
jaarlijks terugkerende kosten, zullen de meeste van de kosten die in het boekjaar 2020-2021
gemaakt zijn ten behoeve van het project ‘Doodnormaal’ niet of slechts gedeeltelijk opnieuw
gemaakt te hoeven worden in het boekjaar 2021-2022. Wat betreft de baten, bestaan deze
in het boekjaar 2020-2021 uitsluitend uit fondsenbijdragen voor het project ‘Doodnormaal’.
Gezien de uitzonderlijke omstandigheden omtrent de COVID-19 pandemie, zijn nagenoeg alle
fondsen akkoord gegaan met de uiteindelijke verplaatsing van het project naar voorjaar
2022, met behoud van de toegezegde fondsengelden voor het volgende jaar. De gedane
toezeggingen, inclusief reeds overgemaakte bijdragen, zijn terug te vinden op de
jaarrekening. Mede dankzij deze fondsengelden, hebben wij het boekjaar af kunnen sluiten
met een relatief gering verlies, zoals hieronder is te zien.
Voor het boekjaar 2021-2022 is een nieuwe begroting gemaakt, waarbij rekening is
gehouden met de reeds gedane uitgaven en reeds ontvangen inkomsten voor het project
‘Doodnormaal’ in boekjaar 2020-2021. In verband met de uitzonderlijke situatie dat één NSKproject over twee boekjaren spant, zal aan de jaarrekening van 2021-2022 ook een volledig
projectresultaat over de boekjaren 2020-2021 en 2021-2022 worden toegevoegd.
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Positief
Baten
Deelnemers
Concerten
Sponsoren
Subsidiegelden
Donaties
Totaal
Verschil baten t.o.v. begroting

€ 5.800,00
€ 13.300,00
€ 4.000,00
€ 16.150,00
€ 520,00
€ 35.770,00
- € 35.770,00

Lasten
Honoraria
Huur
Deelnemerskosten
PR
Drukwerk
Reiskosten
Organisatie
Overige
Onvoorzien
Totaal
Verschil lasten t.o.v. begroting

€ .8872,53
€ 12.735,50
€ 902,21
€ 741,52
€ 1.434,87
€ 5.012,59
€740,97
€ 200,00
€ 2.420,00
€ 32.319,22
€ 33.122,83

Totaal verschil t.o.v. begroting

- € 3.450,78

Negatief

In deze toelichting wordt gerefereerd aan de verschillen tussen de vastgestelde herziene
begroting 1 van 2020-2021 en de realisatie van datzelfde boekjaar.
N.B.: Het boekjaar van Stichting Nederlands Studenten Kamerkoor loopt jaarlijks van 1 mei
t/m 30 april.

In verband met coronamaatregelen ten tijde van de geplande uitvoering van het project ‘Doodnormaal’ in
het voorjaar van 2021, is sinds november 2020 gewerkt aan de hand van een herziene begroting, waarin
rekening is gehouden met o.a. een kleinere koorsamenstelling, aangepaste repetitietijden en -vormen, lagere
recette, en aanvullende veiligheidsmaatregelen.
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Baten
Opbrengsten
Er is in boekjaar 2020-2021 geen sprake geweest van concertinkomsten, aangezien er geen
project heeft plaatsgevonden.
Bijdragen
Er zijn geen bijdragen van deelnemers geïnd, omdat het project niet heeft plaatsgevonden. Er
was begroot op een kleiner koor dan gebruikelijk (24 i.p.v. 40 deelnemers), om rekening te
houden met coronamaatregelen en afstandsregels.
De opbrengsten van sponsoren zijn wel gedeeltelijk toegezegd voor boekjaar 2020-2021, maar
uiteindelijk niet geïnd en doorgeschoven naar boekjaar 2021-2022.
De toegezegde opbrengsten uit subsidiegelden waren boven verwachting hoog, mede doordat
meer en ook andere fondsen dan andere jaren zijn aangevraagd. Op de jaarrekening zijn alleen
de reeds ontvangen gelden verrekend. De na het project te ontvangen gelden zullen op de
jaarrekening van boekjaar 2021-2022 verschijnen.
Lasten
In boekjaar 2020-2021 zijn alleen het volledige honorarium van de dirigent, en voorschotten
op de honoraria van de regisseur en de ontwerper van het PR-materiaal betaald. De dirigent
ontvangt in het boekjaar 2021-2022 geen aanvullend honorarium. Nog resterende honoraria
voor het project ‘Doodnormaal’ zullen in het boekjaar 2021-2022 worden uitgekeerd.
Kosten voor huur zijn alleen gemaakt voor het afhuren van auditielocaties.
Deelnemerskosten die in het boekjaar 2020-2021 zijn gemaakt, bestaan uit de bladmuziek voor
het project en de koorkleding die ieder jaar voor projectdeelnemers wordt aangeschaft. Deze
beide posten zullen in het boekjaar 2021-2022 slechts gedeeltelijk op de begroting
terugkomen, omdat een gedeelte van de deelnemers ondanks de verplaatsing van het project
alsnog aan het project mee zal doen.
Kosten die voor PR gemaakt zijn bestonden gedeeltelijk uit jaarlijks terugkomende kosten,
alsmede PR voor de audities. Hetzelfde geldt voor druwerkkosten.
Reiskosten zijn uitsluitend gemaakt door het bestuur en de dirigent, teneinde
bestuursvergaderingen, voor zover deze live plaats konden vinden.
Organisatiekosten bestaan uit nagenoeg uitsluitend jaarlijks terugkerende kosten.
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2. Balans
Balans t/m 30-04-2020
Omschrijving
Kas
Girorekening
Debiteuren
Vooruitbetaalde bedragen
Depot PostNL
Voorbelasting
Eigen vermogen
Crediteuren
Reserveringen
Saldo

Activa
€ 204,31

Passiva
€ 79,54

€ 27.309,78
€ 7.982,50
€ 100,00
€ 2,00
€ 14.334,53
€ 2.983,73
€ 225,00
€ 2.010,79

Peildatum: 30 april 2020

3. Winst- en verliesrekening
Winst- en Verliesrekening boekjaar 2019-2020
Omschrijving
Verlies
Winst
Honoraria
€ 14.866,35
Huur
€ 364,50
Deelnemerskosten
€ 747,79
PR
€ 408,48
Drukwerk
€ 165,13
Reiskosten
€ 387,41
Organisatie
€ 809,03
Overige uitgaven
€ 18,25
Vervallen debiteuren
€ 225,18
Subsidiegelden
€ 19.200,00
Donaties
€ 1.080,00
Overige inkomsten
€ 220,50
Vervallen crediteuren
€ 144,90
Saldo verlies
€ 2.653,28
€ 20.645,40
€ 20.645,40
Peildatum: 30 april 2020
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