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Financieel jaarverslag 2015 Stichting Koorschool Konstantijn 
 
 
 
Bijgaand wordt het financieel jaarverslag over 2015 gepresenteerd van Stichting Koorschool 
Konstantijn. Onder de stichting vallen het jeugdkoor Konstantijn en jeugdkoor #Voices. 
 
In 2015 is zowel de financiële als de ledenadministratie door penningmeester Louis van den Berg 
uitgevoerd. In 2014 is voor de stichting een nieuwe betaalrekening bij de Rabobank geopend en in 
2015 is hier een doelenspaarrekening aan toegevoegd. De oude ABN/AMRO rekening is in de loop van 
het jaar 2015 opgeheven en het saldo is overgeboekt naar de Rabobank rekening.  
Het geheel van boekingen over alle rekeningen is verwerkt in het exploitatieoverzicht. 
 
In het afgelopen jaar heeft de stichting een klein exploitatieoverschot behaald van € 51,83. Hierdoor is 
het banksaldo, inclusief spaargeld, € 1.324,31.  
Het jaar heeft zich gekenmerkt door een kleine daling in het aantal leden. Op 1 januari 2015 is het 
kinderkoor Konstantijn gestart met 13 leden en jeugdkoor #Voices met 30. Op 31 december zijn de 
aantallen respectievelijk 16 voor het kinderkoor Konstantijn en 15 voor jeugdkoor #Voices.   
Elk jaar is er een mutatie in het aantal leden in de zomer wanneer de vakantie begint. Dit jaar is naast 
het aantal leden ook een mutatie geweest in de dirigenten. Carmen Hovestad is gestopt met jeugdkoor 
#Voices in de zomer en Eline Geerdink heeft naast de leiding van kinderkoor Konstantijn, nu ook de 
leiding over jeugdkoor #Voices. Om dit goed te kunnen realiseren is ook de oefenavond van maandag 
naar de dinsdagavond verschoven.  
 
Financieel zijn er geen bijzonderheden te melden.  
De diverse kosten en opbrengsten zijn iets hoger dan begroot voor 2015. De opbrengsten van de 
concerten blijven wel achter ten opzichte van de begroting. Dat is te verklaren dat een aantal 
concerten zijn gegeven op eigen initiatief, zonder toegang te vragen, maar een vrijwillige bijdrage. Aan 
deze concerten zitten wel zogenaamde ‘vaste kosten’, zoals dirigent, begeleiding op piano, huur zaal. 
Hier zal zeker aandacht aan besteed worden in het jaar 2016. 
 
Als stichting zijn we heel blij dat we om niet de beschikking hebben over oefenruimte in het 
conservatorium. Hierdoor kunnen we de contributie laag houden voor de leden.  
 
Voor de komende tijd is er aandacht nodig voor de groei van het aantal leden en zorgen dat dit aantal 
stabiel blijft.  
 
 
Zwolle, 15 januari 2016 
A.F.M. van den Berg 
Penningmeester Stichting Koorschool Konstantijn. 
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Ontvangsten begroting Uitgaven begroting

Banksaldo per 01-01-2015 1.272,48€         -€                   Bankkosten 2015 179,86€             75,00€            

Inschrijfkosten 150,00€            -€                   Algemene spaarrekening Konstantijn 1.000,00€         500,00€         

Algemene kosten + accountant 1.044,14€         420,00€         

Arrangementskosten muziekstukken 95,40€               150,00€         

Opbrengst Schiermonnikoog 1.650,00€         1.200,00€         Schiermonnikoog  juni-2015 1.782,00€         1.500,00€      

Opbrengst concerten 560,00€            450,00€            Kosten concerten + dirigentkosten 2.125,27€         1.025,00€      

Contributie 5.806,75€         5.150,00€         Dirigentenkosten repetities 4.151,25€         2.500,00€      

Gemeentelijke subsidie 2015 1.148,00€         -€                   Reiskosten repetities en concerten 135,00€             175,00€         

Giften divers 250,00€            -€                   Banksaldo lopende rekening 324,31€             

Overschot begroting 2015 455,00€         

10.837,23€      6.800,00€         10.837,23€       6.800,00€      

Exploitatie Stichting Koorschool Konstantijn 2015

Materiële vaste activa Langlopende schulden

== ==

Vlottende activa kortlopende schulden

== ==

Liquide middelen Eigen vermogen

Banksaldo lopende rekening 324,31€         Eigen vermogen 1.324,31€       

Algemene spaarrekening Konstantijn 1.000,00€      

1.324,31€      1.324,31€       

Activa (bezittingen) Passiva (vermogen/schulden)

31-12-2015

Balans Stichting Koorschool Konstantijn


