
Penningmeester Stichting Koorschool Konstantijn 
Louis van den Berg 

Scharten Antinkstraat 14 
8023 CD  Zwolle 

Tel: 06 30 49 82 30 
Email: penningmeester.vuurvogelzwolle@gmail.com 

 
 
 

Financieel jaarverslag 2019 Stichting Koorschool Konstantijn 
 
 
Bijgaand wordt het financieel jaarverslag over 2019 gepresenteerd van Stichting Koorschool 
Konstantijn. Onder de stichting vallen het kinderkoor Konstantijn (met twee leeftijdsafdelingen) en 
jeugdkoor #Voices. 
 
In 2019 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 2019 € 347,50 en het bedrag op spaarrekening bedraagt op 01 
januari 2019 € 9,17. Het eindsaldo is op  31 december 2019 € 304,27 op de lopende bankrekening, het 
spaargeld bedraagt € 9,25. De krimping van het saldo is te verklaren door onder andere het 
achterblijven van de ledengroei. De opbrengsten van de concerten laten het afgelopen jaar een 
positief beeld zien ten opzichte van de kosten concerten. Dit komt mede door de toekenning van een 
projectsubsidie door de Stadkamer en het Hervormd Weeshuis van totaal  € 1.100,00.  
Over het gehele jaar heeft Stichting de Vuurvogel een netto bedrag van € 1.500,00 moeten bijdragen 
om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. 
  
Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door een wisseling van de dirigenten en de repetitielocaties 
en de daardoor onvermijdelijke inkrimping van het aantal leden. Op 1 januari 2019 is het kinderkoor 
Konstantijn gestart met 22 leden en jeugdkoor #Voices met 14. Op 31 december zijn de aantallen 
respectievelijk 9 voor het kinderkoor Konstantijn en 11 voor jeugdkoor #Voices.  
 
De financiële positie van de koorschool is zorgelijk. De contributieverplichtingen kunnen de vergoeding 
van de dirigenten nu niet opbrengen. De opbrengsten van de concerten zouden de kosten van de 
concerten moeten dekken; de kosten zijn de vergoeding dirigent en pianist. Ook hier merken wij dat 
het moeilijk is om de vastgestelde uitkoopprijs te verkrijgen. Dan wordt vaak gekozen om toch op te 
treden om op die manier reclame te maken voor nieuwe aanwas van leden bij de koren. 
  
Als stichting zijn we blij dat we om niet de beschikking hebben over oefenruimte in de locaties van 
Artez Conservatorium voor jeugdkoor #Voices en het Papenstraattheater voor de kinderkoren.  
 
Voor de komende tijd is er aandacht nodig voor de groei van het aantal leden en moeten we zorgen 
dat dit aantal stabiel blijft, daarnaast dient er extra aandacht te komen voor een gezonde financiële 
huishouding.  
 
       Vastgesteld in bestuursvergadering  
Zwolle, 13 februari 2020    dd 19 februari 2020 
A.F.M. van den Berg 
Penningmeester Stichting Koorschool Konstantijn. 
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Ontvangsten begroting Uitgaven begroting

Banksaldo per 01-01-2019 347,50€             Bankkosten 2019 127,59€             157,00€            

Bladmuziek 57,02€                150,00€            

Algemene kosten 101,64€             700,00€            

Opbrengst concerten 1.750,00€         1.300,00€             Kosten concerten + dirigentkosten 1.438,80€       1.450,00€        

Contributie 3.527,50€         7.700,00€             Dirigentenkosten repetities 4.620,25€          7.000,00€        

Project opbrengsten 688,00€             Reiskosten repetities en concerten 64,15€                -€                  

Oefenweekend 700,00€                 Projectkosten optredens 736,80€             500,00€            

Gemeentelijke subsidie 2019 1.217,00€         1.217,00€             Kosten Schiermonnikoog 567,88€             960,00€            

Ontvangsten minus kosten 2018 488,40€             Banksaldo lopende rekening 304,27€             

8.018,40€         10.917,00€           8.018,40€          10.917,00€      

Saldo spaarrekening KK 9,25€                  

Exploitatie Stichting Koorschool Konstantijn 2019

Materiële vaste activa Langlopende schulden

== ==

Vlottende activa kortlopende schulden

== ==

Liquide middelen Eigen vermogen

Banksaldo lopende rekening 304,27€         Eigen vermogen 313,52€         

Algemene spaarrekening Konstantijn 9,25€            

313,52€         313,52€         

Balans Stichting Koorschool Konstantijn
Activa (bezittingen) Passiva (vermogen/schulden)

31-12-2019


