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De Stichting Symfonische Amateurklanken West-Brabant is opgericht op 23 november 2017,
met als doel het bevorderen van de symfonische muziek in West-Brabant in het algemeen en
van de strijkmuziek in het bijzonder.
De Stichting heeft per 1 januari 2018 de activiteiten van Het Ruimte Orkest (een vereniging)
en het daarbij behorende leerlingorkest Maestro voortgezet en heeft vanaf die datum
initiatieven ontplooid op het gebied van educatie om basisschoolleerlingen kennis te laten
maken met strijkinstrumenten.
I.v.m. het feit dat de activiteiten pas in 2018 zijn opgestart en ook de bankrekening pas in
2018 beschikbaar was, kent de stichting bij de oprichting een verlengd boekjaar, te weten
van de oprichtingsdatum van 23 november 2017 tot en met 31 december 2018.
Alle financiële transacties hebben echter in 2018 plaats gevonden.
Deze jaarrekening bevat uitsluitend de financiële verantwoording. Voor een overzicht van
alle activiteiten, verwijst het bestuur naar het separate activiteitenverslag.

Deze jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 29 mei
2019 en ten blijke daarvan door de bestuursleden ondertekend.

WINST- EN VERLIESREKENING TOTAAL:

Inkomsten:
Subsidie- en sponsorbijdragen:

€

12.461,06*

Contributies orkest en leerlingbijdragen

€

5.212,00

Overige inkomsten

€

1.876,15*

Totale inkomsten 2018:

€ 19.549,21

Uitgaven:
Dirigent- en docentkosten

€

9.227,42

Instrumenten

€

3.156,25

Overige kosten

€

2.088,09

Totale uitgaven 2018:

€ 14.471,76

Resultaat 2018:

€ 5.078,45

* In deze bedragen is een bedrag van € 3.330,75 begrepen, afkomstig van Het Ruimte
Orkest. Dit is feitelijk geen bate, maar een voorschot op het over te dragen saldo van Het
Ruimte Orkest, dat de basis van het eigen vermogen vormt.
Een deel van de in 2018 ontvangen subsidie heeft betrekking op het schooljaar 2018-2019
(zie toelichting bij nader overzicht van de inkomsten) en dient derhalve voor een gedeelte ad
€ 1.500,00 te worden gereserveerd voor 2019.
Gecorrigeerd voor deze posten bedraagt de winst- en verliesrekening derhalve als volgt:

Totale inkomsten:

€ 16.218,46

Totale uitgaven incl. reservering

€ 15.971,76

Resultaat 2018:

€

246,70

BALANS 2018
Activa:

Passiva:

Banksaldo

€ 4.786,52

Eigen vermogen

€ 3.577,45

Kas

€

225,93

Waarborgsommen

€

450,00

Debiteuren

€

740,00

Crediteuren

€

225,00

Vooruit ontvangen subsidie € 1.500,00

€ 5.752,45

€ 5.752,45

Nader overzicht van de inkomsten:

Voorschot Ruimte Orkest

€ 3.330,75**

Subsidie Gemeente Moerdijk regulier

€ 3.850,00

Subsidie Gemeente Moerdijk scholenproject

€ 4.875,00***

Subsidie Gemeente Moerdijk omzetting stichting

€

300,00

Rabobank Clubkas

€

231,06

Cultuurprijs Moerdijk

€

250,00

Contributies Orkest (niet alles was betaald)

€ 4.354,00

Lesgeld leerlingen scholenproject

€

858,00

Concerten (St’buiten vioolkist en Klundert Niervaertkoor)

€

545,40

Particuliere donaties

€

955,00

** Dit is feitelijk geen bate, maar een voorschot op het over te dragen saldo van het RO, dat
de basis van het eigen vermogen vormt.

*** De subsidie is ontvangen in 2018, maar het scholenproject loopt gelijk aan het schooljaar
2018-2019 en van dit ontvangen bedrag wordt een gedeelte groot € 1.500,00 gereserveerd
voor de eerste helft van 2019

Inkomsten en uitgaven Ruimte-Orkest en Maestro:

Inkomsten:
Subsidie Gemeente Moerdijk regulier

€ 3.850,00

Contributies Orkest (niet alles was betaald)

€ 4.354,00*

Concerten (St’buiten vioolkist en Klundert Niervaertkoor)

€

545,40

Particuliere donaties algemeen

€

805,00

Totaal

€ 9.554,00

Uitgaven:
Dirigentkosten:

€ 7.567,42

Aanschaf muziek e.d.

€

436,13

Invallers concerten

€

554,05

Overige kosten concerten

€

64,33

Activiteitencommissie

€

366,88

Algemeen (bankkosten)

€

116,42

Totaal (excl. algemene kosten)

€ 9.105,23

* per 1-1-2019 was een bedrag van € 740,00 aan contributies nog niet voldaan. Het grootste
gedeelte is in het eerste kwartaal van 2019 aangevuld.

Inkomsten en uitgaven Scholenproject:
Inkomsten:
Subsidie Gemeente Moerdijk:

€ 4.875,00

Rabobank Clubkas

€

231,06

Specifieke donaties

€

150,00

Lesgelden leerlingen

€

858,00

Totaal

€ 6.114,06

Uitgaven:
Aanschaf instrumenten

€ 2.979,50

Docenten

€ 1.520,00

Reservering t.b.v. 1e helft 2019

€ 1.500,00

div. materialen

€

Totaal

€ 6.023,68

24,18

Omdat het Scholenproject in het lesseizoen 2019 doorloopt, worden de in 2018 daarvoor
gegenereerde inkomsten voor een gedeelte ad € 1.500,00 gereserveerd voor het lopende
lesseizoen 2018-2019.
De subsidieperiode loopt niet parallel met de lesperiode.

