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Jaarverslag Stichting CruquiusConcerten over het jaar 
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Verslag van de penningmeester. 

 

Over 2017 is er een klein negatief resultaat van Є95,43 

 

In dit jaar zijn er 12 concerten geweest met goede publieke belangstelling.  

Totaal hebben 1157  bezoekers de 12 concerten bezocht. Dit zijn er 96 per concert. Dit is 

vergelijkbaar met vorig jaar. Dit geeft een bezettingsgraad van 85%. (gemiddelde 

capaciteit is 110 mensen)  

 

 

Totaal bezoekers: 1157 gemiddeld 96 (85%) 

 
 

 

bezoekers 2017 
 

aantal 
bezoekers 

14-01-17 Cordevento 
 

102 

28-01-17 Osiris Trio   
 

120 

11-02-17 EnAccord   
 

106 

25-02-17 Felicia v.d. End 

 
81 

11-03-17 Navarra   
 

112 

25-03-17 Rosanne v. Sandwijk 
 

45 

08-04-17 Hannes Minnaar 
 

118 

14-10-17 Klara Wurtz 
 

120 

28-10-17 Bob van der End 

 
66 

04-11-17 Serafino   
 

76 

25-11-17 Aristos Quartet   
 

102 

16-12-17 Lucie Horsch 
 

109 

     

 

totaal 
  

1157 
 

 

 

Zie hier een overzicht van de concerten: 

 

Seizoen 2016-2017 

 

Seizoen 2017-2018 

 

 

http://www.cruquiusconcerten.nl/concerten-seizoen-2016-2017/
https://www.cruquiusconcerten.nl/concerten-seizoen-2017-2018/
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Toelichting balans en verlies en winstrekening 2017 Stichting Cruquiusconcerten. 

 

Balans op 31-12-2017 

 

   

  
             balans 31-12-2017     

       Liquide middelen 
 

 €   33.853,80  
 

Algemene reserve  €   8.079,77  

vleugel 
 

 €   14.727,43  
 

Resultaat lopend boekjaar  €      95,67- 

Nog te ontvangen bedragen 
 

 €     3.183,01  
 

Voorziening 
 

 €   7.546,80  

    
Crediteuren 

 
 €   2.733,34  

       

    
Leningen 

 
 € 33.500,00  

       

       

  
 €   51.764,24  

   
 € 51.764,24  

        

 

Toelichting op de posten balans :  

 

 

Nog te ontvangen bedragen 

Dit is de nog terug te vorderen btw over het 4e kwartaal 2017 en de nog te ontvangen 

subsidie van het fonds podiumkunsten. Al deze bedragen zijn in jan/feb 2018 ontvangen. 

 

Nog te betalen bedragen 

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 

Dit is een voorziening voor de compositieopdracht bij het 15 jarig bestaan van de 

CruquiusConcerten.  

1. Bijdrage stichting CruquiusConcerten €1.750 

2. Bijdrage Rens Holle Stichting € 1.500 

3. Bijdrage Prins Bernhardfonds € 1.500 

4. Bijdrage Ruygrokstichting  € 1.500 

5. Crowdfundactie   Є 2.896,80 

6. Verdubbeling gemeente   €2.000 

7. Opname 1e betaling Componist €3.600 

 

Lees meer over dit project: link 

http://www.cruquiusconcerten.nl/nieuwe-compositie-cruquius-piano-trio/
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Verlies en Winstrekening over 2017 

 

V&W over 2016 2017

Verkoop Meerse 3.867,93€      3.841,98€    

Verkoop Stichting 15.773,00€    16.876,82€  

Kassa verkoop 1.994,04€      21.634,97€   1.674,24€    22.393,04€  

Subsidie sponsoring 16.880,12€    14.387,52€  

advertenties 750,00€        750,00€       

consumptie in kaartverkoop 2.505,10-€      2.743,65-€    

donaties 5.245,16€      2.000,97€    

42.005,15€   36.787,88€  

Promotiekosten 3.957,40€      4.767,83€    

Musici 17.202,18€    19.882,18€  

onkosten Museum 3.217,50€      3.312,00€    

vrijwilligerskosten / catering 6.407,75€      6.504,00€    

huur meubiliar -€              -€            

boekjes 759,78€        731,09€       

bloemen broodjes / overig 719,84€        833,91€       

Buma kosten 450,49€        386,75€       

kosten vleugel 449,39€        307,34€       

bank en adm kosten 43,26-€          158,45€       

Reperatie vleugel 2.314,05€      -€            

Eenm baten lasten 3.565,50€      -€            

Vrijval voorziening 1.500,00-€      

Voorziening Comp opdracht 1.500,00€      

39.000,62€   36.883,55€  

saldo 3.004,53€      95,67-€         
 

Toelichting posten verlies en winstrekening  

Subsidies en sponsoring 

Dit is  de aan 2017 toe te rekenen subsidies van Fonds voor de podiumprogrammering en 

de gemeente Haarlemmermeer.  Er was dit jaar geen bijdrage van de Stichting Hans Kox 

omdat het concert van Kox plaats vond in de eerste seizoenshelft van seizoen 2016 – 

2017. 

 

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,=  

 

Advertentieopbrengsten 

Sponsoring en advertentieverkoop door bedrijven. 
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Donaties 

Dit zijn de donaties van particulieren voor de reguliere programmering. Dit is lager dan 

vorig jaar omdat er een crowdfundactie is geweest voor een speciale compositieopdracht.  

 

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 2017 zijn er 12 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 

 

Kosten vleugel  

Betreft de verzekering en het stemmen van de vleugel.  

 

 

 

 

 


