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Financieel jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van de Vuurvogel 
 

Onderstaand wordt het financieel jaarverslag over 2021 van de Stichting Vrienden van de Vuurvogel 

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

extra gelden te verzamelen voor de uitgaven die niet door de normale contributie van Stichting de 

Vuurvogel bekostigd kunnen worden. Met het geld kunnen de vrienden in voorkomende gevallen de 

financiële tegenvallers bij Stichting de Vuurvogel opvangen. 

 

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

bijdragen van de vrienden van de stichting. Het aantal betalende vrienden in 2021 is iets afgenomen 

door alle Corona perikelen. Daarnaast heeft de Stichting besloten in de komende jaren te trachten 

meer zakelijke sponsorbijdragen te genereren door bedrijven incidenteel doch liever langdurig aan 

zich te binden.  

 

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

onderbouwd verzoek van Stichting de Vuurvogel geld overmaken. De hoogte van de totale jaarlijkse 

bijdrage aan Stichting de Vuurvogel is niet of nauwelijks te voorspellen. Stichting de Vuurvogel 

hanteert in haar begroting het uitgangspunt dat de concerten kostendekkend moeten zijn, echter 

kan dit soms tegenzitten. In een dergelijk geval is een financiële bijdrage van de vriendenstichting 

meer dan welkom. 

 

2021 was net als 2020 een bijzonder doordat de Corona pandemie zorgde voor annulering van zeer 

veel activiteiten. Dit gold voor zowel concerten als voor de organisatie van de kermis, met als direct 

gevolg het gemis van inkomsten. In het exploitatieoverzicht zijn de gelden voor de verschillende 

activiteiten verantwoord. 

 

Toelichting op de exploitatierekening: 

 

Debetzijde:  

Het aantal vaste donateurs is afgenomen, met name door Corona. Naast de ontvangen bijdragen van 

deze vrienden ad € 30,00 in 2021 is er € 2.712,50 aan giften binnen gekomen. 

 

Creditzijde:  

Doordat door de Corona pandemie geplande activiteiten nauwelijks tot geen doorgang hebben 

gevonden zijn er ook geen uitgaven geweest. 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. 

 

De gevraagde kostenvergoeding ad € 4.950,00 van de vrienden aan Stichting de Vuurvogel was ten 

behoeve van reparatie bakwagen en diverse PR-kosten (sleutelhangers, bestickering auto, etc.). 

Evenals in 2020 is het toegezegde bedrag voor de tournee en het educatief concert in 2022 blijven 

staan als langlopende schuld resp. kortlopende schuld op de balans.  

 

 

Zwolle, juni 2022 
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