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Verslag van de penningmeester. 

Dit is het verslag over het boekjaar 2012. In dit jaar zijn er 12 concerten geweest met 

grote publieke belangstelling. Totaal hebben 1109 bezoekers de 12 concerten bezocht. 

Dit zijn er 92 per concert. Dit heeft een bezettingsgraad van bijna 85%. (gemiddelde 

capaciteit is 110 mensen) Dit is iets hoger dan het afgelopen jaar 2011. 

 

 

Bezoekersaantallen 

  Aantal bez. 

14-01-2012 Folk Nauta piano recital 118 

   

04022012 Shuann Chai Pameijr Heber 106 

 Piano fluit Cello  

25-02-2012 Osiris Trio 131 

   

17-03-2012 En Accord strijkkwartet 74 

   

31-03-2012 
Hans Kox opera premiere  
Ned muziek 34 

   

14-04-2012 Larissa Groeneveld Cello 89 

   

29-09-2012 Lendvai String Trio 69 

   

13-10-12 Emmy Storms viool en piano 91 

   

09-11-2012 Ruysdael strijkkwartet 58 

   

17-11-2012 Osiris Trio 127 

   

01-12-2012 Puline Oostenrijk Hobo 107 

   

15-12-2012 Musica ad Rhenum (oude Muziek) 105 

   

 Totaal 1109 

 Gemiddeld over 12 concerten 92 
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Toelichting balans en verlies en winstrekening 2012 Stichting Cruquiusconcerten. 

 

Balans op 31-12-2012 

 

     

 

      balans 31-12-2011     

       

Kas   €      568,20   Algemene reserve (negatief)  €   6.045,81- 

Rabo lopende rekening   €   1.724,40   saldo boekjaar  €   1.258,50  

Rabo rente rekening   € 16.645,16   Nieuw reserve  €   4.787,31-  

subtotaal Liquide mioddelen  €  18.937,76    Voorz 10 j Jub  €   1.500,00  

vleugel   € 14.727,43      

Nog te ontvangen bedragen   €   2.936,43   Leningen   € 36.500,00  

    Crediteuren   €   3.388,93  

       

   € 36.601,62      € 36.601,62  

 

 

Toelichting op de posten balans :  

 

 

Nog te ontvangen bedragen 

Dit is de nog terug te vorderen btw over het 4e kwartaal 2012 en de nog te ontvangen 

subsidie van het fonds podiumkunsten en nog te ontvangen bedragen van Schouwburg 

de Meerse (ontvangen in januari over concerten in december 2012) 

 

Crediteuren 

Dit is de nog te betalen bedrag aan de musici voor het concert in december 2012. 

 

Leningen 

Dit betreft een lening van de Rens holle stichting voor 10 jaar met optie op verlening. De 

lening hoeft alleen afgelost te worden als de stichting ophoudt te bestaan. Aflossing 

bestaat dan uit het leveren van de vleugel, waarmee de lening vereffent wordt. 
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Verlies en Winstrekening over 2012 

 

 

V&W over 2012   2012  

    

Verkoop Meerse   €   4.421,39   

Verkoop Stichting   € 12.687,55   

Kassa verkoop   €   1.703,83   € 18.812,77  

Subsidie sponsoring   € 14.391,00   

advertenties en donaties   €   1.000,00   

overige opbr   €      450,00   

consumptie in kaartverkoop   €   2.852,80-  

donaties   €   3.319,00   

    

    € 35.119,97  

    

Promotiekosten   €   3.339,91   

Musici   € 17.212,47   

onkosten Museum   €   2.906,16   

vrijwilligerskosten / catering   €   4.242,00   

huur meubiliar   €             -     

boekjes   €      785,36   

bloemen broodjes / overig   €      702,84   

Buma kosten   €   1.745,19   

kosten vleugel   €      892,98   

bankkosten   €        71,20   

administratie kosten   €      412,70   

Afschrijving vleugel   €             -     

Overig   €        50,66   

Voorziening 10 j jubileum   €   1.500,00   

    € 33.861,47  

saldo   €   1.258,50   

    

 

 

Toelichting posten verlies en winstrekening  

 

 

Subsidies en sponsoring 

Dit is  de aan 2012 toe te rekenen subsidies van Fonds voor de podiumprogrammering en 

de gemeente Haarlemmermeer.  Samen met de stichting Hans Kox wordt een van de 

concerten georganiseerd. Zij doen hiervoor een bijdrage van €400,= Van het Kersjes 

fonds is een bijdrage van €1.500 ontvangen voor het bijzondere concert van Hans Kox 

met de premiere van de kameropera Lalage. 

 

Niet uit de cijfers blijkt een sponsoring in natura. Er is een samenwerking met het 

Nederlands Muziekinstrumentenfonds. Zij stellen dure muziekinstrumenten beschikbaar 

aan veelbelovende musici. Als tegenprestatie willen deze musici optreden ter promotie 

van het fonds. Per seizoen vinden er 1 concert  plaats bij de Cruquiusconcerten. De 

stichting Cruquiusconcerten betaalt voor de musici enkel de reiskosten. Per concert 

scheelt dit ongeveer €1000,=  

 

Advertentieopbrengsten 

Sponsoring en advertentieverkoop door bedrijven en stichtingen donaties van 

concertbezoekers. Er zijn in 2012 veel donaties ontvangen ( €3.319)  deze zijn apart 

vermeld.  
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Verkopen 

Alle verkopen zijn bedragen exc. 19% btw. resp vanaf 1-7-2012 6% btw 

 

Promotiekosten 

Dit zijn bedragen voor advertenties in de brochure van Schouwburg de Meerse, 

advertenties in plaatselijke bladen en de eigen brochure. Aangezien er veel aan Free PR 

gedaan kan worden, zijn deze kosten beperkt. Eenmaal per jaar versturen we een 

brochure, aangezien dit naar ruim 800 mensen gestuurd wordt worden deze kosten 

hoger.  

 

Musici 

In 2012 zijn er 12 concerten geweest. In 2012 was de uitkoopsom gemiddeld  €1434,=.  

 

Kosten Museum  

Dit betreft de onkosten die aan het Museum betaald worden voor het gebruik van de 

ruimte. Dit gaat met name voor de onkosten voor licht en verwarming van het Museum.  

 

Vrijwilligerskosten en catering 

Dit betreffen de onkosten die door het museum in rekening wordt gebracht voor het 

personeel van de catering en de op- en afbouw van de zaal. Tevens is er een 

vrijwilligersvergoeding aan de bestuursleden betaald voor niet gedeclareerde kosten. 

Voor een deel wordt dit terugontvangen als gift.  

 

Boekjes bloemen broodjes 

Dit zijn de concertkosten 

 

Buma 

In 2012 zijn er twee rekeningen ontvangen voor de seizoenen 2010-2011 en seizoen 

2011-2012. 

 

Kosten vleugel  

Betreft de verzekering, het onderhoud en het stemmen van de vleugel. 

 


