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Financieel jaarverslag 2020 Stichting Vrienden van de Vuurvogel 
 

Bijgaand wordt het financieel jaarverslag over 2020 van Stichting Vrienden van de Vuurvogel 

gepresenteerd. De stichting is in 2010 opgericht voor de ondersteuning van Stichting de Vuurvogel 

om extra gelden te verzamelen voor de uitgaven die niet door de normale contributie bekostigd 

kunnen worden. Met het geld kunnen de vrienden in voorkomende gevallen de financiële 

tegenvallers bij Stichting de Vuurvogel opvullen. 

 

De Stichting Vrienden van de Vuurvogel verkrijgt haar gelden door bijzondere giften en door de 

bijdragen van de vrienden van de stichting.  

In 2020 heeft de Stichting Vrienden van de Vuurvogel 22 betalende vrienden.  

 

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Vuurvogel beheert de gelden en zal na een onderbouwd 

verzoek van Stichting de Vuurvogel geld overmaken. De bijdrage aan Stichting de Vuurvogel is elk jaar 

niet te voorspellen. Stichting de Vuurvogel heeft in haar begrotingen het uitgangspunt dat de 

concerten kostendekkend zijn, maar soms kan dit tegenzitten en dan kan de vrienden bijspringen. 

 

2020 Is een bijzonder jaar geworden doordat door de corona pandemie zeer veel activiteiten geen 

doorgang hebben kunnen vinden. Dit geldt zowel voor de concerten van Stichting de Vuurvogel als 

voor de organisatie van de kermis. Dit heeft direct tot gevolg dat er inkomsten zijn gemist voor de 

vrienden. 

In het exploitatieoverzicht zijn de gelden verantwoord voor de verschillende activiteiten. 

 

Toelichting op de exploitatierekening: 

 

Debetzijde:  

Naast de ontvangen bijdragen van de vrienden is er een bijzondere gift ontvangen van € 10,00 

specifiek voor de tournee. Verder is er € 7.000,00 binnen gekomen aan giften. 

 

Creditzijde:  

Doordat er door de corona pandemie niets is doorgegaan zijn er ook geen gelden uitgegeven. Ook de 

tournee van Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel is uitgesteld, evenals het educatieve concert voor de 

basisscholen. Deze bedragen zijn dus in bezit van de stichting gebleven. 

 

Er is een groei in spaargelden dit jaar met € 7.002,90. In dit geld zit ook de reservering voor de 

tournee van Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel. Dit is opgenomen op de balans als een langlopende 

schuld. Kortlopende schuld is de jaarlijkse bijdrage aan het educatief project van € 1.500,00. 

 

Het eigen vermogen van Stichting Vrienden van de Vuurvogel is dit jaar € 30.891,24 dat is een groei 

ten opzichte van 2019 met € 8.035,23. Dit is weergegeven in bijgevoegde grafiek. 

 

Zwolle, 07 januari 2021 
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1000 Banksaldo per 01-01-2020 557,19€            1100 Bankkosten 2020 222,67€             

1050 Van spaarrekening -€                   2000 Naar spaarrekening 7.000,00€         

8000 Jaarbijdrage donateurs 1.245,00€         3500 Bijdrage educatief concert -€                    

8010 Bijzondere bijdragen 10,00€               3501 Bijdrage -€                    

8020 Opbrengst Kermis -€                   3520 Gemaakte kosten kermis -€                    

8500 Giften 7.000,00€         

9000 Kruisposten -€                   9000 Kruisposten

Banksaldo lopende rekening 1.589,52€       

8.812,19€      8.812,19€       

Saldo spaarrekening VV 43.301,72€     

Exploitatie Stichting Vrienden van de Vuurvogel 2020
Ontvangsten Uitgaven

Materiële vaste activa Langlopende schulden

Toezegging Tournee 2021 12.500,00€       

Vlottende activa

kortlopende schulden

Bijdrage aan educatief project 2021 1.500,00€         

Liquide middelen

Banksaldo lopende rekening 1.589,52€         Eigen vermogen

Saldo algemene spaarrekening 43.301,72€      Eigen vermogen 30.891,24€       

44.891,24€      44.891,24€       

Activa (bezittingen) Passiva (vermogen/schulden)

31-12-2020

Balans Stichting Vrienden van de Vuurvogel


