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Financieel jaarverslag 2020 Stichting Koorschool Konstantijn 
 
Bijgaand wordt het financieel jaarverslag over 2020 gepresenteerd van Stichting Koorschool 
Konstantijn. Onder de stichting vallen het kinderkoor Konstantijn en jeugdkoor #Voices. 
 
In 2020 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 2020 € 304,27 en het bedrag op spaarrekening bedraagt op 01 
januari 2020 € 9,25. Het eindsaldo is op  31 december 2020 € 949,51 op de lopende bankrekening, het 
spaargeld bedraagt dan € 9,25.  
Het eigen vermogen van de stichting is negatief (- € 1.934,49). Dit komt door de schuld die is 
opgebouwd bij Stichting de Vuurvogel, zie bij toelichting op de exploitatierekening voor een korte 
verduidelijking.  
Het seizoen 2019-2020 heeft zich gekenmerkt door het dalende ledental van het kinderkoor, waardoor 
het bestuur heeft besloten om eind van het seizoen 2019-2020 te stoppen met het kinderkoor. De 
kosten van de dirigent zijn veel hoger dan de opbrengsten. Ook bij jeugdkoor #Voices is een daling in 
het ledenaantal te zien, maar de potentie is daar groter om een doorstart te maken. Hiervoor zijn 
diverse PR plannen opgesteld en is geprobeerd te starten. 
 
Helaas heeft de corona pandemie alles in de war gegooid en zijn de PR plannen heel snel in de kiem 
gesmoord om tot volle uitvoering te komen. Het kinderkoor heeft geen nieuwe opstart kunnen maken 
met een project en besloten is om de rest van de PR plannen voor dit koor te verplaatsen naar het 
nieuwe seizoen 2021-2022. Jeugdkoor #Voices heeft een start gemaakt met 9 leden en de opdracht is 
te groeien naar minimaal 15 leden per december, ook hier is als gevolg van de corona pandemie geen 
groei geweest. Er is wel gestart met de diverse PR campagnes, maar ook hier is besloten om in 2021 dit 
opnieuw te starten. 
 
Toelichting op de exploitatierekening: 
Door de corona pandemie zijn bijna alle activiteiten en concerten komen te vervallen. Dit verklaart het 
grote verschil tussen de begroting en de exploitatie. De contributie is zeer achtergebleven ten opzichte 
van de begroting. Dat komt onder andere omdat Stichting de Vuurvogel de incasso van de 
contributiegelden verzorgt voor Stichting Koorschool Konstantijn. De Stichting de Vuurvogel heeft de 
kosten betaald van het eerste halfjaar voor Stichting Koorschool Konstantijn en hiervoor zijn de 
contributiegelden gebruikt. Ondanks de geïnde contributiegelden is de schuld van Stichting Koorschool 
Konstantijn aan Stichting de Vuurvogel toegenomen met € 1.484,00 tot een totaal van € 2.884,00.  
Uit exploitatie Stichting de Vuurvogel: 

 
 

Contributie en subsidiegelden: 
De gemeentelijke subsidie voor amateurkunsten en de contributie van het seizoen 2020-2021 maken 
het mogelijk dat de tweede helft van het jaar de kosten weer betaald kunnen worden vanuit de 
Stichting Koorschool Konstantijn. De kosten bestaan uit de vergoeding voor de dirigent van jeugdkoor 
#Voices.  

Contributie Koorschool Konstantijn 1.475,00€         Dirigentkosten Konstantijn 2.624,30€         

Afgeschreven contributie KK 147,50€             

Voices Schiermonnikoog 391,00€            Kosten Schiermonnikoog 578,00€             
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Concerten: 
Van de Zwolse zangraad is een vergoeding ontvangen van € 65,00 voor de medewerking aan de Zwolse 
zangdag. Concerten zijn dit jaar beperkt tot slechts één optreden door jeugdkoor #Voices. Het bestuur 
heeft gemeend om wel aan dit concert te moeten meewerken, ondanks de kosten en uitblijven van 
een vergoeding, omdat dit een goede PR is. Verder is er medewerking verleend aan de 
Kindermuziekweek en heeft de stichting bijgedragen aan de gezamenlijke landelijke PR kosten, totaal 
voor € 121,00. Helaas is hier geen groei in het ledenaantal uit voort gekomen. 
 
Algemene kosten: 
De algemene kosten bestaan uit contributie van de Zwolse Zangraad en de KBZON. Verder de 
afsluitkosten seizoen en afscheidscadeau aan dirigenten. 
 
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. Maar 
afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door het afzeggen van alle activiteiten en concerten door de 
corona pandemie. 
  
Als stichting zijn we blij dat we om niet de beschikking hebben gehad over oefenruimte in de locaties 
van ArtEZ Conservatorium voor jeugdkoor #Voices en het Papenstraattheater voor de kinderkoren. Dit 
is voordat de corona pandemie toeslag. Tijdens de lock downs hebben de dirigenten zoveel mogelijk 
online de repetities gehouden. Bij de start van het seizoen 2020-2021 blijkt de locatie op het ArtEZ 
Conservatorium niet beschikbaar als gevolg van de corona pandemie. We kunnen met jeugdkoor 
#Voices gelukkig in het keldermuzieklokaal in het Meander college oefenen en tijdens de lock down 
wordt er online gerepeteerd. 
 
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. Om kostendekkend te zijn bij de kinderkoren dienen er minimaal 15 kinderen lid te zijn 
en voor jeugdkoor #Voices is dit aantal 17. Dit is alleen mogelijk wanneer de corona pandemie onder 
controle is en we weer met ons allen terug kunnen naar het oude normaal. Indien dit niet het geval is, 
moet ernstig rekening gehouden worden dat het voortbestaan van de koren in groot gevaar is. 
 
 
 
 
 
      Vastgesteld in bestuursvergadering  
Zwolle, 08 januari 2021    dd 13 januari 2020 
A.F.M. van den Berg 
Penningmeester Stichting Koorschool Konstantijn. 
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Toename schuld aan Stichting de Vuurvogel: 

 

 

Ontvangsten begroting Uitgaven begroting

Banksaldo per 01-01-2020 304,27€             Bankkosten 2020 139,18€             300,00€            

Spaarsaldo 01-01-2020 9,25€                  -€                    

Storting, aanvulling banksaldo -€                    Bladmuziek -€                    250,00€            

Renteontvangsten -€                    Deskundigheidsbevordering -€                    600,00€            

Opbrengst concerten 65,00€               1.300,00€             Algemene kosten 179,48€             1.050,00€        

Inschrijfkosten -€                    -€                    

Contributie 691,25€             7.700,00€             Kosten concerten + dirigentkosten 269,00€             1.300,00€        

Project opbrengsten -€                    Dirigentenkosten repetities 757,35€             7.000,00€        

Oefenweekend 2.400,00€             Oefenweekend 2.400,00€        

Gemeentelijke subsidie 2019 1.234,00€         1.500,00€             Reiskosten repetities en concerten -€                    -€                  

Giften divers -€                    Banksaldo lopende rekening 949,51€             

Saldo spaarrekening 9,25€                  

2.303,77€         12.900,00€           2.303,77€          12.900,00€      

Exploitatie Stichting Koorschool Konstantijn 2020

Materiële vaste activa -€              Langlopende schuld aan VV 2.884,00€       

== ==

Vlottende activa -€              kortlopende schulden -€               

== ==

Liquide middelen Eigen vermogen

Banksaldo lopende rekening 949,51€         Eigen vermogen -1.934,49€      

Algemene spaarrekening Konstantijn -€              Verlies stichting 2.884,00€       

949,51€         949,51€         

31-12-2020

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

Kosten betaald door St. de VV in 2019 1.400,00€         

Kosten betaald door St. de VV in 2020 1.484,00€         

totaal schuld aan St. de VV 2.884,00€         


