FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING ZOMERFESTIVAL KLASSIEK 2021

Inkomsten

Begroting
2021

Exploitatie
2021
2437

1000
500

1000
400
750
250
250
150
300
300
131
3531

Begin saldo 1-1-21
Sponsoring Guido van Elk
Sponsoring bestuur
Sponsoring Software society
Sponsoring Peter vd Ven
Sponsoring Henk Hooites Meursing
Sponsoring Stichting Jong Talent Vught
Musici eigen bijdrage
Bijdrage Podia Klassiek
Teruggave BTW
Totaal inkomsten

300
0
1800

Begroting
2022
2277

Uitgaven
Honorarium master
Horeca kosten musici en vrijwillgers
Huur piano's en stemmen
Bankkosten
EH3
Onvoorzien

1000
1764
750
120
500

1000
1800
756
126
9
0

Totaal uitgaven

4134

3691

Resultaat 2021

-160

beschikbare middelen op 31-12-2022

2277

126
118

TOELICHTING JAARREKENING 2021

ALGEMEEN
Tot onze vreugde lukte het ons dit jaar wel om laverend door de coronamaatregelen een
Zomerfestival te organiseren. Financieel leek dat aanvankelijk een lastige klus te worden omdat er
geen bijdragen waren van de diversie Podia Klassiek die bijna niet aan het organiseren van concerten
zijn toegekomen. Door royale bijdragen van sponsoren en de bereidheid van de docent om met een
lager honorarium genoegen te nemen lukte het toch om het festival te bekostigen, weliswaar met
voor het jaar 2021 een klein negatief resultaat van 160 euro. De beperkte liquiditeit van de stichting
(2277 euro) is wel een punt van zorg.
INKOMSTEN
Zoals gemeld waren er onverwacht gulle sponsoren die realisatie van het festival mogelijk maakten.
Er kwam in december slechts één bijdrage van een Podium Klassiek binnen, de Voorste Venne.
Er blijkt volgens Rosita nog een betwiste vordering van 300 euro uit te staan van een van de Podia
Klassiek uit 2019, ik denk dat we die maar moeten afschrijven. Verder spreekt het overzicht voor zich.
Ik heb nog geen zicht op de inkomsten voor het volgende jaar, ook hier zal corona een rol spelen.
UITGAVEN
De uitgaven liepen in de pas met de begroting, alleen de post onvoorzien bleek gelukkig overbodig,
de bloemen werden gesponsord en de burgemeester bleef niet eten met zijn vrouw….
Aan het einde van het jaar moest er verplicht door de fiscus een abonnement voor 3 jaar bij een EH3
leverancier afgesloten worden voor 98 euro, dit bedrag is echter nog niet afgeschreven en komt dus
ten laste van het volgend boekjaar.
OVERDRACHT FINANCIELE ADMINISTRATIE
Door het EH3 systeem met een aan de penningmeester persoonlijk gekoppeld wachtwoord en smscontrole bleek het niet handig te zijn om de financiële administratie nog langer door Rosita Smits te
laten verrichten. Zij gaf zelf aan dat het voor de hand ligt om dit in één hand, in dit geval van de
penningmeester, te leggen. Zoals in de bovenstaande jaarrekening af te lezen valt is het een
bescheiden administratie met weinig mutaties, het vraagt weinig tijd en is zelfs voor een
penningmeester zonder boekhoudkundige achtergrond goed te overzien.
Bert Lunshof
Penningmeester Zomerfestival Klassiek
19 januari 2022

