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JAARREKENING 2019 
 

 

van de Stichting Symfonische Amateurklanken West-Brabant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

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. 

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  

1 maart 2020 en ten blijke daarvan door de bestuursleden ondertekend. 

 

  



 

 

 

 

WINST- EN VERLIESREKENING TOTAAL: 

 

Inkomsten: 

Subsidie- en sponsorbijdragen:    € 25.304,84 

Overdracht vermogen Ruimte Orkest   € 14.615,48* 

Contributies orkestleden     €   3.904,00 

Bijdragen leerlingen educatieprojecten   €   2.839,00 

Inkomsten uit concerten     €   2.447,95 

Totale inkomsten 2019:        € 49.111,27 

 

Uitgaven: 

Dirigent- en docentkosten     € 12.901,04 

Instrumenten       €   1.667,38 

Huur repetitie/lesruimte     €   1.282,07 

Activiteitencommissie      €   1.583,94 

Aanschaf muziek      €   1.518,62 

Onkosten concerten      € 10.424,62 

Afboeking oninbare debiteuren 2018   €      200,00 

Overige algemene kosten     €      295,80 

Totale uitgaven 2019:         € 29.873,47 

 

Resultaat 2019:         € 19.237,80 

 

* Dit is feitelijk geen bate maar de overdracht van het eigen vermogen van Het Ruimte 

Orkest, dat van vereniging is omgezet naar de Stichting Symfonische Amateurklanken West-

Brabant. 

  



 

 

 

 

 

 

Een deel van de in 2019 ontvangen subsidie heeft betrekking op het schooljaar 2019-2020-

2021 (zie toelichting bij nader overzicht van de inkomsten) en dient derhalve voor een 

gedeelte ad € 6.000,00  te worden gereserveerd voor de komende jaren. 

 

Gecorrigeerd voor deze posten bedraagt de winst- en verliesrekening derhalve als volgt: 

 

Totale inkomsten:         € 34.495,79 

Totale uitgaven incl. reservering       € 35.873,47 

Resultaat 2019:         €   1.377,68- 

 

Van dit negatieve resultaat was een bedrag van € 2.000,00 ingecalculeerd als eigen bijdrage 

t.b.v. de Bevrijdingsconcerten. 

  



 

 

 

 

BALANS 2019 

Activa:       Passiva: 

Banksaldo   € 22.316,31  Eigen vermogen  €   6.214,46 

Kas    €      180,15  Waarborgsommen  €      325,00 

Debiteuren   €   2.149,00  Vooruit ontvangen subsidie €   6.000,00 

       Reservering restitutie deel 

       Evenementensubsidie 2019 €   2.106,00 

Reservering t.b.v. jubileum €   5.000,00 

       Reservering vervanging 

       instrumenten   €   5.000,00 

 

    € 24.645,46      € 24.645,46 

 

 


