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Verslag van de penningmeester. 

 

Over 2019 is er een klein positief resultaat van € 483,82 

 

2019 stond in het teken van twee belangrijke gebeurtenissen; 

 

1. Viering van het Jubileumjaar 15 jaar CruquiusConcerten met een in 

opdracht van de stichting CruquiusConcerten nieuw gecomponeerd werk het 

Cruquius Trio door componist Roel van Oosten. Op 23 maart 2019 is dit stuk met 

veel succes in première gegaan gespeeld door het Osiris Trio.  

 

Link Recensie in het Haarlems Dagblad.  

 

Luister naar de componist die een toelichting op het nieuwe werk geeft ; link  

 

Via bijdrages van het Prins Bernhard Fonds, Rens Holle Stichting, Ruigrokstichting, 

gemeente Haarlemmermeer (verdubbeling Nieuwe Pioniers bijdrage) een 

Crowdfundactie en een bijdrage van de Stichting CruquiusConcerten is deze 

compositie tot stand gekomen.  

 

2. Verhuizing van Cruquiusmuseum naar Kunstfort bij Vijfhuizen.  

 

In verband met de verbouwing van het Cruquiusmuseum en de nieuwe inrichting 

van het museum kunnen de CruquiusConcerten niet meer plaats vinden in het 

CruquiusMuseum. Hier kunnen we concerten programmeren in de periode eind 

december tot en met maart. In het eerste seizoen zijn er 7 concerten gepland, 

waarvan één in het boekjaar 2019.  

 

 

In dit jaar zijn er 8 concerten geweest met goede publieke belangstelling.  

Totaal hebben 853 bezoekers de 8 concerten bezocht. Dit zijn er 107 per concert. Dit is 

veel meer dan vorig jaar. Dit geeft een bezettingsgraad van 89%. (gemiddelde capaciteit 

is 120 mensen)  

 

 

Totaal bezoekers: 853 gemiddeld 107 (89%) 

 

datum  musici   
aantal 

bezoekers locatie 
 12-01-19 Daria vd Bercken 112 CruquiusMuseum 

26-01-19 Milstein 

 
120 CruquiusMuseum 

09-02-19 Lenneke Ruiten 88 CruquiusMuseum 

23-02-19 Arcadie Trio 114 CruquiusMuseum 

09-03-19 van Poucke 77 CruquiusMuseum 

23-03-19 Osiris Trio 125 CruquiusMuseum 

06-04-19 Navarra 
 

99 CruquiusMuseum 

21-12-19 Klara Wurtz  118 Kunstfort Vijfhuizen 

   

853 
  gemiddeld 

  

107 
  Bezettingsgraadop 

basis van  120 89% 
   

 

 

https://www.cruquiusconcerten.nl/recensie-jubileumconcert-23-maart-2019/
https://www.cruquiusconcerten.nl/cruquiustrio/
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Zie hier een overzicht van de concerten: 

 

 

Seizoen 2018-2019 

 

Seizoen 2019 -2020 

 

https://www.cruquiusconcerten.nl/concerten-seizoen-2018-2019/
https://www.cruquiusconcerten.nl/concerten-2019-2020/
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Toelichting balans en verlies en winstrekening 2019 Stichting Cruquiusconcerten. 

 

Balans op 31-12-2019 

 

      balans 31-12-2019     

       Liquide middelen 
 

 €   29.756,08  
 

Algemene reserve  €   8.816,23  

vleugel 
 

 €   14.727,43  
 

saldo boekjaar  €      483,82  

Nog te ontvangen bedragen 
 

 €       636,50  
 

Nieuw reserve  €   9.300,05  
 Nog te ontvangen btw 

 
 €       145,10  

 
Voorziening 

 
 €   1.500,00  

       

    
Leningen 

 
 € 33.500,00  

    
Crediteuren 

 
 €      965,06  

       

  
 €   45.265,11  

   
 € 45.265,11  

 

 

 

 

Toelichting op de posten balans :  

 

 

Nog te ontvangen bedragen 

Dit is de nog te ontvangen subsidie van het fonds podiumkunsten, nog te ontvangen 

recette van de Meerse van een concert. Al deze bedragen zijn in jan/feb 2020 ontvangen. 

 

Crediteureb 

Nog te betalen bedragen aan huur en consumpties concert 21 december 2019 en nog te 

betalen BUMA kosten.  

 

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. 
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Voorziening 

De voorziening die op 31/12/2018 was gemaakt van Є11.600, hiervan zijn alle kosten 

betaald. Per saldo bleek deze voorziening €1.126,= te hoog.  

Er is een nieuwe voorziening getroffen voor de inrichting van de Loods Kunstfort bij 

Vijfhuizen. Er moet waarschijnlijk een akoestiek aanpassing worden gedaan en een klein 

podium worden gemaakt. Bedrag van de voorziening is €1500,= 

 

Verlies en Winstrekening over 2019 

 

 

V&W over    2018   2019   

      Verkoop Meerse 
 

 €     2.911,78  
 

 €   2.283,85  
 Verkoop Stichting 

 
 €   18.172,08  

 
 € 10.257,58  

 Kassa verkoop 
 

 €     2.575,47   € 23.659,33   €   1.711,92   € 14.253,35  

Subsidie sponsoring 
 

 €   15.610,00  
 

 € 12.279,50  
 advertenties 

 
 €       750,00  

 
 €      500,00  

 

      consumptie in kaartverkoop 
 

 €    2.331,31- 
 

 € 2.014,02- 
 donaties 

 
 €     2.303,50  

 
 €  2.915,83  

 

      

   
 € 39.991,52  

 
 € 27.934,66  

      Promotiekosten 
 

 €     3.931,62  
 

 €   3.661,65  
 Musici 

 
 €   19.200,00  

 
 € 13.700,19  

 onkosten Museum 
 

 €     3.036,00  
 

 €   2.399,06  
 vrijwilligerskosten / catering 

 
 €     6.934,51  

 
 €   4.064,66  

 huur meubilair 
 

 €              -    
 

 €            -    
 boekjes 

 
 €       507,87  

 
 €      385,73  

 bloemen broodjes / overig 
 

 €       760,78  
 

 €      593,77  
 Buma kosten 

 
 €       186,06  

 
 €      602,83  

 kosten vleugel 
 

 €       250,00  
 

 €      302,50  
 bank en adm kosten 

 
 €       299,35  

 
 €      383,01  

 opslag vervoer wielen 
vleugel 

 
 €              -    

 
 €      983,44  

 Eenm baten lasten 
 

 €              -    
 

 €            -    
 Vrijval voorziening 

 
 €              -    

 
 € 1.126,00- 

 Voorziening  
 

 €     4.053,20  
 

 €   1.500,00  
 

   
 € 39.159,39  

 
 € 27.450,84  

saldo 
 

 €       832,13  
 

 €      483,82  
  

 

Toelichting posten verlies en winstrekening  

 

De grootste verschillen komen door het aantal concerten. In 2018 waren dit er 12 in 

2019 in verband met de verhuizing naar het kunstfort 8. In 2018 zijn er veel 

subsidietoezeggingen gedaan in verband met het jubileumseizoen 2018 – 2019. 

De btw is van 6 naar 9% gegaan, maar de prijs is hiervoor niet verhoogd.  

 

Subsidies en sponsoring 

Dit is  de aan 2019 toe te rekenen subsidies van Fonds voor de podiumprogrammering en 

de gemeente Haarlemmermeer.  Er was dit jaar een nagekomen bijdrage van de 

Stichting Hans Kox. 

 

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

Nederlands Muziekinstrumentenfonds. Zij stellen dure muziekinstrumenten beschikbaar 



Stichting Cruquiusconcerten balans per 31-12-2019 Verlies en winstrekening over 2019   

Stichting Cruquiusconcerten www.CruquiusConcerten.nl 

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. 

 

Donaties 

Dit zijn de donaties van particulieren voor de reguliere programmering ook in verband 

met het jubileumseizoen 2018-2019 

 

Verkopen 

Alle verkopen zijn bedragen exc. 9%   

 

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 per post.  

 

Musici 

In 2019 zijn er 8 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. 

Deze worden terugontvangen als gift.  

 

Boekjes bloemen broodjes 

Dit zijn de concertkosten 

 

Kosten vleugel  

Betreft de verzekering en het stemmen van de vleugel.  

Apart is opgenomen de kosten van opslag van de vleugel in de periode april- december 

2019 en het vervoer van Museum naar opslag en van opslag naar Kunstfort. 


