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Financieel jaarverslag 2015 Stichting de Vuurvogel 
 
Bijgaand wordt het financieel jaarverslag over 2015 gepresenteerd van Stichting de Vuurvogel. Onder de stichting 
vallen Fluitensemble de Toverfluit, de Jonge Vuurvogel, Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel en project OpStreek. 
 
In 2015 is zowel de financiële als de ledenadministratie door penningmeester Louis van den Berg uitgevoerd. In 
2014 zijn voor de stichting een nieuwe betaalrekening en twee doelspaarrekeningen bij de Rabobank geopend. De 
oude SNS (spaar)rekeningen zijn in de loop van het jaar 2015 opgeheven en het saldo is overgeboekt naar de 
Rabobankrekening. Het geheel van boekingen over alle rekeningen is verwerkt in het exploitatieoverzicht. 
 
In het afgelopen jaar heeft de stichting een exploitatieoverschot behaald van € 18.711,07. Dit is vooral toe te wijzen 
aan de opbrengsten van een project met Introdans eind 2014. Hierdoor is het banksaldo, inclusief spaargeld, 
€ 29.361,86.  Van dit bedrag is € 9.042,45 gereserveerd en gespaard voor de tournee in 2017 en € 15.516,00 is 
toegewezen aan reserveringen, zodat er een vrij besteedbaar saldo is van € 4.803,51. 
Dit jaar is er een groei geweest in het aantal leden in de symfonieorkesten. De Jonge Vuurvogel heeft op 1 januari 
2015 42 leden en op 31 december 2015 zijn dat er ook 42. Bij Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel zijn de getallen 
respectievelijk  86 op 1 januari en 94 op 31 december 2015. Bij fluitensemble de Toverfluit is het ledenaantal op  
1 januari 2015 8, maar dat is gedaald naar 5 aan het eind van het jaar; dat heeft ons als bestuur moeten doen 
besluiten om, wellicht tijdelijk, te stoppen met dit ensemble.  
 
Financieel staat de stichting er gezond voor. De diverse kosten en opbrengsten zijn hoger dan begroot voor 2015, 
dit wordt verklaard in de exploitatierekening. Aan het eind van het jaar moeten we nog wel een aantal toegezegde 
vergoedingen ontvangen.  
Enkele posten van de exploitatierekening nader toegelicht: 

 Aan de inkomstenkant zijn er meer inkomsten bij de concerten omdat er meer concerten zijn gegeven, dit 
geldt dan ook voor de kosten van de concerten.  

 De contributies zijn hoger dan begroot door het stijgende ledenaantal ten opzichte van vorig jaar waarop 
de begroting is gebaseerd. Dit geldt dan ook voor de inkomsten en uitgaven voor het studieweekend.  

 Bij het fluitensemble Toverfluit is de opbrengst van de contributie achtergebleven ten opzicht van de 
begroting, dat komt doordat het aantal leden is gedaald in plaats van gestegen. 

 Dan hebben we twee bijzondere giften mogen ontvangen in het afgelopen jaar, waarvan één gift specifiek 
is bestemd voor de tournee 2017.  

 De talentprijs van de provincie Overijssel dienen we nog te ontvangen. Dit geldt ook voor de uitkoopgelden 
van het concert in Almere. Deze posten staan op de balans als nog te ontvangen. 

 De vooraf ontvangen gelden van 2016 zijn bestemd voor het project Peer Gynt. 

 Aan de uitgavenkant is de stijging weergegeven van de doelreserveringen en de spaarrekening voor de 
tournee in 2017. De toegewezen doelreserveringen door het bestuur staan verderop weergegeven. 

 De stijging algemene kosten is te verklaren door extra uitgaven in verband met het cadeau en het afscheid 
van dirigenten en orkestouders. 

 De autokosten zijn uit de kosten concerten gehaald en worden nu onder deze post weergegeven. 

 De stijging muziekinstrumenten komt onder andere door aanschaf vierde pauk, revisie van de andere drie 
pauken en de aanschaf van een klarinet. 

 De daling in de dirigentkosten van de Toverfluit is te verklaren door de kortere repetitietijd. 

 Algemene kosten orkesten is o.a. de afsluiting seizoen, aanschaf van truien, eten en drinken bij concerten. 

 De balanspost uitgaven 2016 is de betaalde voorschot voor het studieweekend 2016. 
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De toegekende reserveringen door het bestuur zijn: 

 Houtblazersdag 2016   € 1.250,00 

 Educatief project Peer Gynt € 1.000,00 

 Studieweekend JSO (nog toe te kennen) 

 Concours JSO   € 1.000,00 

 Archeon weekend JV  € 1.250,00 

 Ledenwerving Toverfluit €    500,00 

 Ledenwerving Konstantijn €    500,00 

 Vrachtauto vervanging  € 5.000,00 

 Nieuwe instrumenten  € 1.250,00 

 Deskundigheidsbevordering € 1.250,00 

 Ontvangen gelden 2016 € 2.266,00 
 
 
Als stichting zijn we heel blij dat we om niet de beschikking hebben over oefenruimte in de aula van het Meander 
College. Hierdoor kunnen we de contributie laag houden voor de leden.  
 
Zwolle, 29 januari 2016 
A.F.M. van den Berg 
Penningmeester Stichting de Vuurvogel. 
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Materiële vaste activa Langlopende schulden

Inventaris stichting 13.213,43€      Doelreserveringen 15.516,00€       

Tournee spaarrekening 9.042,45€         

Vlottende activa

Balanspost Kosten 2016 1.510,00€         kortlopende schulden

Balanspost nog te ontvangen 2015 3.631,24€         Balanspost ontvangsten 2016 2.266,00€         

Balanspost nog te betalen 2015 1.180,24€         

Liquide middelen

Kassaldo lopend boekjaar 11,60€               Eigen vermogen

Banksaldo lopende rekening 222,81€            Eigen vermogen 19.711,84€       

Saldo algemene spaarrekening 20.085,00€      

Saldo tournee spaarrekening 9.042,45€         

47.716,53€      47.716,53€       

Balans Stichting de Vuurvogel
Activa (bezittingen) Passiva (vermogen/schulden)

31-12-2015

Ontvangsten begroting Uitgaven begroting

Banksaldo per 01-01-2015 SNS 10.157,75€      -€                   Bankkosten 2015 264,97€             200,00€         

Storting, aanvulling banksaldo 7.481,30€         -€                   Afschrijvingen 2.800,00€      

renteontvangsten 202,47€            -€                   Doelreserveringen 15.516,00€       800,00€         

Tournee ontvangsten 1.286,70€         -€                   Tournee spaarrekening 9.042,45€         -€                

Noten muziekpapier algemeen 399,00€             1.000,00€      

Algemene kosten, accountant 2.552,42€         1.950,00€      

opbrengst kosten vrachtauto 150,00€            -€                   Autokosten 2.040,51€         250,00€         

verhuur muziekinstrumenten 400,00€            -€                   Muziekinstrumenten Algemeen 5.945,39€         500,00€         

Inschrijfgeld 270,00€            -€                   kosten leden administratie en porto 599,69€             590,00€         

Opbrengst concerten 16.670,40€      11.300,00€      kosten concerten 15.975,69€       10.580,00€   

Eigen bijdrage studieweekend JSO 3.045,00€         2.800,00€         Studieweekend JSO 3.790,51€         3.850,00€      

Notenkraker ontvangsten  20-03-2015 10.796,00€      -€                   Notenkraker kosten  20-03-2015 9.588,14€         -€                

OpStreek 1.170,00€         750,00€            Projectkosten OpStreek dirigenten 1.300,00€         1.350,00€      

Contributie Jeugd Symfonieorkest 12.818,30€      11.870,00€      Dirigentenkosten A. Dam 6.541,30€         6.500,00€      

Contributie Jonge Vuurvogel 4.861,25€         3.750,00€         

Contributie Toverfluit 597,50€            1.000,00€         Dirigentenkosten M. Rauh Toverfluit 1.770,00€         2.600,00€      

verkoop truien 681,95€            -€                   Algemene kosten orkesten 3.505,30€         1.000,00€      

Gemeentelijke subsidie 2015 3.569,00€         3.500,00€         Audities en inhuur repetitie 813,00€             1.000,00€      

Giften Algemeen 2.250,00€         -€                   

Diverse inkomsten Talentprijs 1.000,00€         -€                   

Balanspost Ontvangsten 2014 18.250,00€      -€                   Balanspost Kosten 2014 14.083,40€       -€                

Balanspost ontvangsten 2016 2.266,00€         -€                   Balanspost Kosten 2016 1.510,00€         -€                

Balanspost nog te betalen 2015 1.180,24€         -€                   Balanspost nog te ontvangen 2015 3.631,24€         -€                

Kassaldo lopend boekjaar 11,60€               -€                

Banksaldo lopende rekening 222,81€             -€                

99.103,86€      34.970,00€      99.103,42€       34.970,00€   

Exploitatie Stichting de Vuurvogel 2015


