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Verslag van de penningmeester. 

Over 2015 is er een goed resultaat van Є 4.445,89 

Bijzonderheden zijn; 

 

In dit jaar zijn er 11 concerten geweest met goede publieke belangstelling.  

Dit zijn twee concerten minder dan in 2014. In 2014 was er een extra concert in verband 

met het 10-jarig jubileum. Bij toeval vallen in het seizoen 2015-2016 5 concerten tot 1 

januari en 7 na 1 januari, we blijven per seizoen 12 concerten geven.  

Totaal hebben 1076 bezoekers de 11 concerten bezocht. Dit zijn er 97 per concert. Dit is 

beduidend hoger dan vorig jaar. Dit heeft een bezettingsgraad van 89%. (gemiddelde 

capaciteit is 110 mensen)  

 

Het positieve resultaat komt door het hoge bezoekersaantal en omdat er een concert 

minder is gegeven.  Hierdoor ontstaat er een gezond eigen vermogen. Een paar jaar 

geleden was dit nog negatief.  

 

 

Totaal bezoekers: 1076 gemiddeld 89 (89%) 

Bezoekersaantallen:  

7/01/2015       

Osiris Trio (piano trio) 17 januari 118 bezoekers 

 

31/01/2015       

Dudok Strijkkwartet 31 januari 108 bezoekers 

 

14/02/2015       

Daria van den Bercken (piano recital) 14 februari 122 bezoekers 

 

http://www.cruquiusconcerten.nl/concerten/osiris-trio-piano-trio/
http://www.cruquiusconcerten.nl/concerten/osiris-trio-piano-trio/
http://www.cruquiusconcerten.nl/concerten/dudok-strijkkwartet/
http://www.cruquiusconcerten.nl/concerten/dudok-strijkkwartet/
http://www.cruquiusconcerten.nl/concerten/daria-van-de-bercken-piano-recital/
http://www.cruquiusconcerten.nl/concerten/daria-van-de-bercken-piano-recital/
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07/03/2015       

Dana Zemtsov (altviool) 7 maart 65 bezoekers 

 

21/03/2015      

Fresco Trio speelt Hans Kox 21 maart 44 bezoekers 

 

11/04/2015      

Klára Würtz en Kristóf Baráti (piano en viool) 11 april  116 bezoekers  

 

17-10-2015   

 

Timora Rosler en Klara Wurtz 126 bezoekers 

 

31/10/2015   

 

Linus Kwartet 99 bezoekers 

 

http://www.cruquiusconcerten.nl/concerten/dana-zemstoff-altviool/
http://www.cruquiusconcerten.nl/concerten/dana-zemstoff-altviool/
http://www.cruquiusconcerten.nl/concerten/fresco-trio-speelt-sjostakovich-en-hans-kox/
http://www.cruquiusconcerten.nl/concerten/fresco-trio-speelt-sjostakovich-en-hans-kox/
http://www.cruquiusconcerten.nl/concerten/klara-wurtz-piano-kristof-barati-viool/
http://www.cruquiusconcerten.nl/concerten/klara-wurtz-piano-kristof-barati-viool/
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14/11/2015   

 

Viola de Hoog 86 bezoekers 

 

28/11/2015   

 

Ragazze kwartet 119 bezoekers 

 

12/12/2015   

 

Duo Tinbergen Boysen 73 bezoekers 
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Toelichting balans en verlies en winstrekening 2015 Stichting Cruquiusconcerten. 

 

Balans op 31-12-2015 

 

     

      balans 31-12-2015     

       Kas 
 

 €       200,40  
 

Algemene reserve   €      629,35  

Rabo lopende rekening 
 

 €       177,26  
 

saldo boekjaar  €   4.445,89  

Rabo rente rekening 
 

 €   23.793,23  
 

Nieuw reserve  €   5.075,24  
 

subtotaal Liquide middelen 
 €  
24.170,89  

  
Voorziening 

 
 €   1.500,00  

vleugel 
 

 €   14.727,43  
    Nog te ontvangen bedragen 

 
 €     4.539,92  

 
Leningen 

 
 € 33.500,00  

    
Crediteuren 

 
 €   3.363,00  

       

  
 €   43.438,24  

   
 € 43.438,24  

        

 

Toelichting op de posten balans :  

 

 

Nog te ontvangen bedragen 

Dit is de nog terug te vorderen btw over het 4e kwartaal 2015 en de nog te ontvangen 

subsidie van het fonds podiumkunsten. Al deze bedragen zijn in jan/feb 2016 ontvangen. 

 

Crediteuren 

Nog te betalen bedragen aan musici.  

 

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 vereffend wordt. 

 

Voorziening 

Op advies van Ellen Corver pianiste van het Osiris Trio wordt binnenkort opdracht 

gegeven tot revisie van de vleugel. Hiervoor is een voorziening getroffen. De revisie zal 

in 2016 plaats vinden.  
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Verlies en Winstrekening over 2015 

 

V&W over    2015   2014   

      Verkoop Meerse 
 

 €     3.171,03  
 

 €   3.335,57  
 Verkoop Stichting 

 
 €   15.834,81  

 
 € 15.828,03  

 Kassa verkoop 
 

 €     1.209,39   € 20.215,23   €   2.048,56   € 21.212,16  

Subsidie sponsoring 
 

 €   16.430,00  
 

 € 14.566,55  
 advertenties en donaties 

 
 €       810,00  

 
 €      750,00  

 

      consumptie in kaartverkoop 
 

 €     2.444,91 
 

 €   3.236,76 
 donaties 

 
 €     2.743,06  

 
 €   2.682,50  

 

      

   
 € 37.753,38  

 
 € 35.974,45  

      Promotiekosten 
 

 €     4.192,02  
 

 €   4.931,82  
 Musici 

 
 €   16.863,26  

 
 € 16.728,41  

 onkosten Museum 
 

 €     2.887,50  
 

 €   3.412,50  
 vrijwilligerskosten / catering 

 
 €     6.061,25  

 
 €   7.861,68  

 huur meubiliar 
 

 €              -    
 

 €            -    
 boekjes 

 
 €       797,59  

 
 €      910,70  

 bloemen broodjes / overig 
 

 €       714,08  
 

 €      457,16  
 Buma kosten 

 
 €       588,63  

 
 €      566,51  

 kosten vleugel 
 

 €       543,76  
 

 €      543,76  
 bankkosten 

 
 €       193,75  

 
 €      198,51 

 administratiekosten 
 

 €         72,31  
 

 €      109,16  
 Afschrijving vleugel 

 
 €              -    

 
 €            -    

 Vrijval voorz en eenm 
 

 €    1.106,66 
   Voorziening onderhoud vleugel  €     1.500,00  
 

 €            -    
 

   
 € 33.307,49  

 
 € 35.323,19  

saldo 
 

 €     4.445,89  
 

 €      651,26  
  

 

Toelichting posten verlies en winstrekening  

Subsidies en sponsoring 

Dit is  de aan 2015 toe te rekenen subsidies van Fonds voor de podiumprogrammering en 

de gemeente Haarlemmermeer.   

De stichting heeft van het FPPM een extra subsidie van €1.753,45 ontvangen als 

nabetaling over vorige jaren. Samen met de stichting Hans Kox wordt een van de 

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

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 €500,=  

De Stichting Rens Holle subsidieert de aanschaf van de vleugel. 

  

FPPM subsidie jaar 2015       : € 5.000,= 

FPPM subsidie jaar nabetaling       : € 1.753,45 

Gemeente Haarlemmermeer 2015      : € 9.276,55 

Stichting Hans Kox        : € 400 

 

Totaal           : € 16.430 
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Advertentieopbrengsten 

Sponsoring en advertentieverkoop door bedrijven en stichtingen donaties van 

concertbezoekers. Er zijn in 2015 donaties ontvangen €2.682,50 deze zijn apart vermeld. 

De stichting is een ANBI stichting met fiscale voordelen voor de schenker voor culturele 

instellingen.  

 

Verkopen 

Alle verkopen zijn bedragen exc. 6%   

 

De verkopen worden op drie plaatsen gemaakt; 

Aan de kassa, dit zijn losse verkopen en verkopen van de door de Meerse of door de 

stichting gereserveerde kaarten.  

Door de Meerse, dit zijn verkopen door schouwburg de Meerse die ook door de Meerse 

zijn afgeleverd en geïnd.  

Door de Stichting, dit zijn door de stichting Cruquiusconcerten op factuur geleverde 

concertkaarten. Dit betreffen de kaarten die zijn betaald.  

 

Consumptiebonnen in de verkoop. 

Vanaf seizoen 2005 2006 is er in de verkoopprijs een bedrag van €2,50 (ex btw) 

gereserveerd voor consumpties van de bezoekers. Dit bedrag wordt door het Museum 

per concert in rekening gebracht. De uitgave voor de consumptiebonnen worden in 

mindering gebracht op de verkoopopbrengsten.  

 

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 900 mensen gestuurd wordt worden deze kosten 

hoger.  

 

Musici 

In 2015 zijn er 11 concerten geweest.  

 

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 

 

Afschrijving vleugel 

Er wordt niet meer afgeschreven op de vleugel.  

 

Kosten vleugel  

Betreft de verzekering en het stemmen van de vleugel. 

 


