
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 2022 Stichting Koorschool Konstantijn 
 

Bijgaand wordt het financieel jaarverslag over 2022 gepresenteerd van Stichting Koorschool 
Konstantijn. Onder de stichting vallen de kinderkoren en jeugdkoor #Voices. 
 

In 2022 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 2022 € 2.426,17 en het bedrag op spaarrekening bedraagt op 01 
januari 2022 € 1.625,40. Het eindsaldo is op  31 december 2022 € 1.716,97 op de lopende 
bankrekening, het spaargeld bedraagt dan € 1.625,40.  
Het eigen vermogen van de stichting is € 3.342,37.  
 

Toelichting op de exploitatierekening: 
 

Debet zijde inkomsten: 
Contributie en subsidiegelden: De contributiegelden zijn fors achtergebleven ten opzichte van de 
begroting en dat is te verklaren dat er geen groei is gerealiseerd in het aantal leden.  
Concerten: Er zijn een paar kleine concerten gegeven bij verzorgingshuizen waarvoor vergoeding is 
gekregen en een aantal concerten zijn gegeven ‘om niet’ als PR middel. 
Projectopbrengsten: In het najaar 2022 is er een project geweest, daaraan hebben slechts 3 kinderen 
meegedaan. 
Giften divers: Is de opbrengst van de RABOclubsupport actie. 
  

Credit zijde de kosten: 
Bankkosten zijn de totale kosten voor de bank. 
Algemene kosten: De algemene kosten bestaan uit contributie van de Zwolse Zangraad en de KBZON.  
Kosten concerten en dirigentkosten zijn die kosten voor de dirigent en begeleidende pianist.  
Dirigentkosten repetities: Omdat er nog slechts één koor over is zijn de kosten veel lager dan begroot. 
Wel is het doel om weer met een jeugdkoor te starten in de nabije toekomst. 
Nabetaling 2021 is de betaling van de dirigentkosten over november en december 2021. 
 
Als stichting zijn we blij dat we om niet de beschikking hebben in het keldermuzieklokaal in het 
Meander college. 
 
Voor de komende tijd blijft er aandacht nodig voor de groei van het aantal leden en dienen we te 
zorgen dat dit aantal stabiel blijft. Dit zal dan ook zorgen 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. 
 
 
 
 
      `  

Vastgesteld in bestuursvergadering  
Zwolle, 16 januari 2023    dd 22 februari 2023, ondertekend door de  
A.F.M. van den Berg    aanwezige bestuursleden 
Penningmeester Stichting Koorschool Konstantijn. 
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Ontvangsten begroting Uitgaven begroting

Banksaldo per 01-01-2022 2.426,17€         Bankkosten 2022 139,20€             150,00€            

Spaarsaldo 01-01-2022 1.625,40€         -€                    

Storting, aanvulling banksaldo -€                    Bladmuziek -€                    200,00€            

Renteontvangsten -€                    Deskundigheidsbevordering -€                    550,00€            

Opbrengst concerten 250,00€             1.300,00€             Algemene kosten 76,59€                675,00€            

Inschrijfkosten -€                    Kosten concerten + dirigentkosten 1.541,45€          1.300,00€        

Contributie 1.570,50€         5.000,00€             Dirigentenkosten repetities 1.719,50€          4.900,00€        

Project opbrengsten 150,00€             Korenfestival Schiermonnikoog 1.625,00€        

Korenfestival Schiermonnikoog 2.000,00€             Reiskosten repetities en concerten -€                    -€                  

Gemeentelijke subsidie 2022 1.100,00€         1.100,00€             Nabetaling 2021 467,00€             

Giften divers 164,04€             Banksaldo lopende rekening 1.716,97€          

Saldo spaarrekening 1.625,40€          

7.286,11€         9.400,00€             7.286,11€          9.400,00€        

Exploitatie Stichting Koorschool Konstantijn 2022

31-12-2022

Materiële vaste activa -€              Langlopende schulden -€               

== ==

Vlottende activa -€              kortlopende schulden -€               

== ==

Liquide middelen Eigen vermogen

Banksaldo lopende rekening 1.716,97€      Eigen vermogen 3.342,37€       

Algemene spaarrekening Konstantijn 1.625,40€      

3.342,37€      3.342,37€       

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


