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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 2021-22 gelukkig minder groot
geweest dan het jaar daarvoor. Het project NSK 2022 ‘Doodnormaal’ heeft in dit boekjaar
eindelijk doorgang kunnen vinden, na de verplaatsing van het gehele project van 2021 naar
2022. Dit maakt van boekjaar 2021-2022 echter wel een opmerkelijk boekjaar, omdat een
groot deel van de uitgaven en inkomsten voor het project ‘Doodnormaal’ al in het vorige
boekjaar zijn gevallen. Het financiële jaarverslag van dit boekjaar geeft dan ook eigenlijk maar
een half beeld van de projectrealisatie van NSK 2022 ‘Doodnormaal’.
Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden van de afgelopen twee boekjaren, zijn de
verschillen tussen de begroting voor boekjaar 2021-2022 en de realisatie daarvan beperkt
gebleven. Tot onze grote vreugde en trots is het project NSK 2022 ‘Doodnormaal’ met een
zeer bescheiden positief resultaat afgesloten, zoals ook terug te zien is in de bijgevoegde
projectrealisatie.
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Verschillen realisatie t.o.v. begroting
Positief
Baten
Deelnemers
Concerten
Sponsoren
Subsidiegelden
Overige inkomsten
Totaal
Verschil baten t.o.v. begroting
Lasten
Honoraria
Huur
Deelnemerskosten
PR
Drukwerk
Reiskosten
Organisatie
Overige
Totaal
Verschil lasten t.o.v. begroting

Negatief

€ 7,15
€ 4.226,50
€ 12,00
€0,00
€ 147,52
€ 4.381,17
€ 4.381,17

€ 171,59
€ 1.481,47
€ 761,56
€ 41,92
€ 378,61
€ 1.906,40
€ 743,89
€ 226,66
€ 4.164,73 € 1.547,37
€ 2.617,36

Totaal verschil t.o.v. begroting € -1.763,81

In deze toelichting wordt gerefereerd aan de verschillen tussen de vastgestelde begroting
voor 2021-2022 1 en de realisatie van datzelfde boekjaar.
N.B.: Het boekjaar van Stichting Nederlands Studenten Kamerkoor loopt jaarlijks van 1 mei
t/m 30 april.

Door de verplaatsing van het project NSK 2022 ‘Doodnormaal’ van 2021 naar 2022 is de begroting voor
boekjaar 2021-2022 afgeleid van het verschil tussen de realisatie van boekjaar 2020-2021 en de herziene
begroting voor het project NSK 2022.
1
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Baten
Opbrengsten
De concerten in april 2022 hebben ruim 1100 bezoekers getrokken in negen steden door het
hele land. Hoewel dit een mooie opkomst was, is het minder dan de 1350 bezoekers waarop
begroot was. Deze lagere opkomst is voornamelijk te wijten aan een ‘corona-effect’, waardoor
een deel van de bezoekers wegbleef, en ongelukkige planning tijdens de veertigdagentijd in
april 2022, als gevolg van de noodzakelijke verplaatsing van het project, waardoor we met veel
Passieconcerten moesten concurreren.
Bijdragen
De deelnemersbijdragen kwamen goed overeen met de begroting.
Het sponsordoel voor het project NSK 2022 ‘Doornormaal’ is behaald. Een aanvullend deel van
de sponsoring, dat niet terugkomt in bovenstaand overzicht, bestond uit sponsoring in natura.
De toegezegde opbrengsten uit subsidiegelden voor het project NSK 2022 ‘Doodnormaal’
waren boven verwachting hoog, mede doordat meer en ook andere fondsen dan andere jaren
zijn aangevraagd. Op deze jaarrekening zijn alleen de in boekjaar 2021-2022 aangevraagde en
toegezegde gelden verrekend. Het totaal aan ontvangen subsidiegelden voor het project is
terug te vinden op de projectrealisatie.
Lasten
In het boekjaar 2021-2022 zijn de nog openstaande honoraria voor het Artistiek Team betaald.
Deze kwamen goed overeen met de begroting. Enige afwijkingen van de begroting waren het
gevolg van afwijkende ureninzet tijdens het project.
Op huurkosten kon bespaard worden tijdens dit boekjaar, voornamelijk doordat de huur voor
de repetitielocatie tijdens de repetitieweek lager uitviel dan verwacht. Dit kwam door het
lagere aantal aanwezigen dan begroot.
Deelnemerskosten die in het boekjaar 2020-2021 zijn gemaakt, zijn iets duurder uitgevallen
dan begroot. Dit kwam voornamelijk door de als gevolg van hoge inflatie gestegen kosten van
maaltijden en versnaperingen tijdens repetities (koffie, thee, vers fruit, koekjes, etc.).
Kosten die voor PR gemaakt zijn bestonden gedeeltelijk uit jaarlijks terugkomende kosten,
alsmede PR voor de audities. Hetzelfde geldt voor drukwerkkosten. Op deze laatste kon iets
bespaard worden, doordat minder programmaboekjes zijn besteld en het publiek bij de
concerten gevraagd is om de boekjes na afloop weer in te leveren voor hergebruik. Zo kon ook
papier bespaard worden.
Reiskosten zijn gemaakt door het Artistiek Team, koorleden en het bestuur voor alle repetities
en concerten. Op deze post kon bespaard worden, doordat minder gereisd werd dan verwacht
en vooral koorleden vaker met korting reisden.
Organisatiekosten bestaan uit nagenoeg uitsluitend jaarlijks terugkerende kosten.
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2. Balans
Balans t/m 30-04-2020
Omschrijving
Kas
Girorekening
Debiteuren
Depot PostNL
Voorbelasting
Eigen vermogen
Crediteuren
Reserveringen
Saldo

Activa
€ 1.342,50
€ 7.668,64
€ 12.559,78
€ 100,00
€ 2,00

€ 21.672,92

Passiva

€ 13.688,89
€ 6.372,23
€ 925,00
€ 686,80
€ 21.672,92

Peildatum: 30 april 2022

3. Winst- en verliesrekening
Omschrijving
Honoraria
Huur
Deelnemerskosten
PR
Drukwerk
Reiskosten
Organisatie
Overige uitgaven
Onvoorzien
Deelnemers
Concerten
Sponsoren
Subsidiegelden
Donaties
Overige inkomsten
Saldo verlies

Verlies
Winst
€ 9.325,91
€ 19.968,53
€ 4.261,56
€ 1.351,92
€ 1.051,39
€ 4.462,52
€ 3.043,89
€ 1.173,34
€ 369,90
€ 9.842,85
€ 15.773,50
€ 3.488,00
€ 2.900,00
€ 0,00
€ 302,48
€ 12.702,13
€ 45.008,96
€ 45.008,96

Peildatum: 30 april 2022
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