
Donaties 2.965,00€              Vergoedingen 26.048,02€            

Entree 26.336,45€            Huur 5.680,15€              

Rente 9,79€                     Drukwerk 3.556,39€              

Organisatie 3.482,67€              

Subsidie 8.384,71€              Algemene kosten 262,60€                 

Advertenties 525,00€                 Orgels stemmen 713,90€                 

Overig inkomen 387,18€                 Reservering eeuwfeest 4.000,00-€              

Buma Stemra 861,68€                 

Saldo 2.002,72€              

Totaal 38.608,13€            Totaal 38.608,13€            

Toelichting op de baten en lasten

Donaties

Dit zijn de in 2016 ontvangen donaties. Deze zijn hoger dan het aantal donateurs zou doen 

verwachten. In 2016 is er een inhaalslag gemaakt voor de inning van de toezeggingen

Daardoor is en deel van de donaties 2015 ontvangen en verantwoord in 2016

Entree

Dit betreft de verkoopopbrengst van de kaarten. In 2016 zijn we begonnen met verkoop via

onze internetsite. 

Subsidie

Dit is de subsidie van de gemeente Doesburg. Jaarlijks wordt deze op basis van het 

aantal georganiseerde concerten en bezoekers vastgesteld

Advertentie

Dit zijn de verkopen van advertenties in de brochures en programmaboekjes

Vergoedingen

Dit betreft de betalingen die aan de uitvoerende artiesten worden uitbetaald. Van deze bedragen

zijn rekeningen van de uitvoerenden ontvangen

Huur

Dit betreft de huur van de Grote of Martinikerk ten behoeve van de uitvoeringen. 

Drukwerk

Dit betreft de kosten van drukwerk voor zowel de jaarbrochures als voor de programma boekjes.

Er is een relatie met en vaste lokale drukker

Organisatie

Dit zijn kosten die betrekking hebben op de organisatie in het algemeen zoals verzekeringen, 

vergaderkosten, postzegels, bloemen en dergelijke

Algemene kosten

Dit zijn de overige niet aan een concert toe te rekenen uitgaven zoals bankkosten, fee voor

verkoopkanalen zoals VVV en Cango

Reservering eeuwfeest

Omdat het eeuwfeest plaats heeft gehad en de kosten daarvan in de lopende exploitaite

rekening zijn opgenomen is de reservering voor dit feest in 2016 vrijgevallen
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Crediteuren:

Kas 3.181,71€              Kerkhuur 2016 4.116,25€              

Reservering eeuwfeest

Bank ING 7.375,42€              

Spaarrekening 7.509,79€              Vooruitontvangen 220,00€                 

Te betalen kosten 7.765,09€              

Debiteuren 1.187,50€              Vermogen 2016** 7.153,08€              

Totaal 19.254,42€            Totaal 19.254,42€            

** Specificatie vermogen: Vermogen 1-1-2016: 5.150,36€              

Saldo 2016: 2.002,72€              

Vermogen 31-12-2016: 7.153,08€              

 

Toelichting op de balans

Kas

het boekhoukundig saldo van de kas komt overeen met het aanwezige getelde saldo

Bank

De saldi komen overeen met de bankafschriften

Debiteuren

Dit betreft de vordering op door de VVV verkochte kaartjes voor de Hohe Messe

Kerkhuur

Dit is het bedrag dat over 2016 nog in 2017 is voldaan en afgedragen aan de Martinikerk

Vooruitontvangen

Dit betreft een aantal donateurs die huin bijdrage vooruit hebben betaald

Te betalen kosten

Dit betreft kosten over 2016 die in 2017 zijn voldaan met name de vergoeding voor het  LBE

ter zake van de uitvoering van de Hohe Messe

Doesburg, Maart 2017

B.G. Kleinhans, penningmeester

Balans 01-01-2017


