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Financieel jaarverslag 2018 Stichting Koorschool Konstantijn
Bijgaand wordt het financieel jaarverslag over 2018 gepresenteerd van Stichting Koorschool
Konstantijn. Onder de stichting vallen het jeugdkoor Konstantijn (met twee leeftijdsafdelingen) en
jongerenkoor #Voices.
In 2018 is zowel de financiële als de ledenadministratie door penningmeester Louis van den Berg
uitgevoerd. Het geheel van boekingen over alle rekeningen is verwerkt in het exploitatieoverzicht.
Het saldo van de bank is op 01 januari 2018 € 1.982.21 en het bedrag op spaarrekening bedraagt op 01
januari 2018 € 1.008,75. In het afgelopen jaar heeft de stichting een fors op de banksaldo’s moeten
inleveren met een bedrag van € 2.633,81. Het eindsaldo is op 31 december 2018 € 347,50 op de
lopende bankrekening, het spaargeld bedraagt € 9,17. De krimping van het saldo is te verklaren door
het achterblijven van de ledengroei en de mindere opbrengsten van de concerten, terwijl de kosten
van de concerten wel hoog blijven.
Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door een kleine groei in het aantal vaste leden. Op 1 januari
2018 is het kinderkoor Konstantijn gestart met 21 leden en jongerenkoor #Voices met 13.
Op 31 december zijn de aantallen respectievelijk 22 voor het kinderkoor Konstantijn en 14 voor
jongerenkoor #Voices.
Er is in 2018 niet een apart korenproject gedraaid, wel hebben de koren een aantal bijzondere
samenwerkingen uitgevoerd, zoals een concert met Groot Mannenkoor Zwolle en de kerst met
Dubbelgreep.
Verder kan er financieel gemeld worden dat de basis van het aantal leden heel krap is. De contributieverplichtingen kunnen net de salariëring van de dirigente opbrengen. De opbrengsten van de
concerten dekken niet de kosten van de concerten. De kosten zijn de dirigent en een pianist. Het
aantal concerten waarvoor de stichting een uitkoopsom kan vragen zal nog moeten gaan toenemen,
maar dan moeten de koren en de dirigent ook kunnen. De kosten naar de opdrachtgever zal nog meer
inzichtelijk gemaakt moeten worden om de uitkoopsom te ontvangen. Er wordt hier hard aan de weg
getimmerd door zowel dirigent als bestuur.
Als stichting zijn we heel blij dat we om niet de beschikking hebben over oefenruimte in de locaties
van Artez.
Voor de komende tijd is er aandacht nodig voor de groei van het aantal leden en zorgen dat dit aantal
stabiel blijft, daarnaast dient er veel aandacht te komen om te zorgen voor een gezonde financiële
huishouding.

Zwolle, 25 maart 2019
A.F.M. van den Berg
Penningmeester Stichting Koorschool Konstantijn.
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Exploitatie Stichting Koorschool Konstantijn 2018
Ontvangsten

Banksaldo per 01-01-2018
Spaarsaldo 01-01-2018
Storting, aanvulling banksaldo
Renteontvangsten
Opbrengst concerten
Inschrijfkosten
Contributie
Project opbrengsten
Oefenweekend
Gemeentelijke subsidie 2015
Giften divers
Balanspost nog te betalen 2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

begroting

1.982,21
1.008,27
0,98
1.475,00 €
45,00
5.311,25 €
525,00
€
1.188,00 €
75,00
11,60

11.622,31 €

1.250,00
5.800,00
750,00
1.190,00

Uitgaven

Bankkosten 2018
Naar bank van spaarrekening
Bladmuziek
Deskundigheidsbevordering
Algemene kosten
Kosten concerten + dirigentkosten
Dirigentenkosten repetities
Oefenweekend
Reiskosten repetities en concerten
Balanspost nog te ontvangen 2018
Banksaldo lopende rekening
Saldo spaarrekening KK

8.990,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

begroting

151,70
167,50
850,57
4.043,31
5.531,00

€

200,00

€
€
€

450,00
500,00
665,00

€
€
€
21,48 €

1.875,00
3.500,00
1.500,00
300,00

€

500,08

€
€

347,50
9,17

€

11.622,31 €

8.990,00

31-12-2018
Balans Stichting Koorschool Konstantijn
Activa (bezittingen)

Passiva (vermogen/schulden)

Materiële vaste activa

Langlopende schulden

==

==

Vlottende activa

k ortlopende schulden

==

==

Liquide middelen
Banksaldo lopende rekening
Algemene spaarrekening Konstantijn

€
€

347,50
9,17

€

356,67

Eigen vermogen
Eigen vermogen

€

356,67

€

356,67

