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Stichting Cruquiusconcerten balans per 31-12-2021 Verlies en winstrekening over 2021
Verslag van de penningmeester.
Over 2021 is er een negatief resultaat geboekt -/- € 3.684,39
2021 was een dramatisch jaar waarin veel concerten zijn georganiseerd maar uiteindelijk
alle concerten zijn geannuleerd in verband met corona-maatregelen. Er is heel veel werk
door de stichting verzet om de concerten te organiseren, te verplaatsen, op te splitsen in
twee concerten van 1 uur, uiteindelijk te cancelen en de entree-bedragen terug te
betalen.
1. 3 januari 2021; pianist Nino Gvetadze Eerst concert gepland om 20:15 daarna
om 19:00 uur en 21:00 uur. Op laatste moment mochten deze niet doorgaan.
2. 10 januari Maria Milstein en Mathieu van Bellen. Eerst een concert gepland
om 14:00 uur, daarna gesplitst in twee concerten van een uur om 14:00 uur en
16:00 uur. Op laatste moment gecanceld.
3. 16 januari 2021 Lars Wouters van de Oudenweijer, Esra Pehlivanli,
Anastasia Safonova, Dit concert was gepland in maart 2020 maar kon toen niet
doorgaan. Nu gepland in januari 2021 om 20:15 uur, daarna gesplitst in twee
concerten van 1 uur. Maar coronamaatregelen verboden ook dit concert. (Nu
uiteindelijk is het doorgegaan op 26 februari 2022)
4. 23 januari 2021 Ragazze Quartet; idem niet doorgegaan ivm coronamaatregelen
5. 6 februari 2021 Duo Serenissima; idem niet doorgegaan ivm coronamaatregelen
6. 14 februari 2021 Willem Brons; idem niet doorgegaan ivm coronamaatregelen
7. 20 februari 2021 Belifante Strijkkwartet; idem niet doorgegaan ivm
coronamaatregelen
8. 6 maart 2021 Osiris Trio; idem niet doorgegaan ivm coronamaatregelen
9. 20 maart 2021 Gwyneth Wentink en Larissa Groeneveld; idem niet
doorgegaan ivm coronamaatregelen
10. 18 december 2021; Gwyneth Wentink en Larissa Groeneveld; niet
doorgegaan om dat de harpiste niet uit Engeland mocht reizen omdat zij in
contact was geweest met corona-patiënt
11. 19 december 2021 Ellen Corver en Larissa Groeneveld; niet doorgegaan een
dag hiervoor op 18 december werd alles weer verboden.
De Stichting CruquiusConcerten heeft afspraken gemaakt met de musici dat zij wel (voor
een deel) doorbetaald krijgen voor door corona afgezegde concerten. Het Fonds voor de
Podiumkunsten heeft hier extra geld voor beschikbaar gesteld. Ook hebben bezoekers
een deel van de recette gedoneerd om musici te kunnen uitbetalen. Alle betaalde
recettes zijn verder terugbetaald.
Totaal hebben 0 bezoekers de 11 concerten bezocht.
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Toelichting balans en verlies en winstrekening 2021 Stichting CruquiusConcerten .
Balans op 31-12-2021
balans 31-12-2021
Liquide middelen
vleugel
Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen btw

€ 42.875,24
€
€
€
403,90

Algemene reserve
€ 31.404,88
saldo boekjaar
€ 3.684,39Nieuw reserve € 27.720,49
Voorziening
€ 1.500,00
Leningen
Crediteuren

€ 43.279,14

€ 14.058,65
€ 43.279,14

Toelichting op de posten balans :
Crediteuren
Nog te betalen btw en nog te betalen gage en eventueel terug te betalen subsidie.
Voorziening
Voorziening voor extra Coronamaatregelen, deze voorziening is gemaakt in 2020. Deze is
blijven staan omdat de eerste concerten met corona-situatie nu pas in 2022 zullen zijn.
Leningen
Dit betrof 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. De
vleugel is nu in eigendom van het Nationaal Muziek instrumentenfonds, en daarmee is de
lening komen te vervallen.
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Verlies en Winstrekening over 2021

V&W over

2020

2021

Verkoop Meerse
Verkoop Stichting
Kassa verkoop
Subsidie sponsoring
advertenties

€
1.548,71
€
2.152,29
€
501,83 €
€ 15.619,00
€
250,00

consumptie in kaartverkoop
donaties

€
€

€
€
4.202,83 €
€
€ 10.000,00
€
250,00
€
€ 7.163,84

1.168,612.803,57
€ 21.706,79

Promotiekosten
Musici
onkosten Kunstfort
vrijwilligerskosten / catering
huur meubiliar
boekjes
bloemen broodjes / overig
Buma kosten
kosten vleugel
bank en adm kosten
oplag vervoer wielen vleugel
Eenm baten lasten
Vrijval voorziening
Voorziening

€
1.190,79
€ 10.450,37
€
1.930,00
€
2.206,60
€
€
280,58
€
583,73
€
119,10
€
256,23
€
331,43
€
752,87
€
272,83
€
€
-

saldo

€

-

€ 17.413,84
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.534,49
14.650,37
2.000,00
50,00
99,48
387,04
1.376,85
-

€ 18.374,53
3.332,26

€ 21.098,23
€ 3.684,39-

Toelichting posten verlies en winstrekening
Er is geen kaart verkocht……
Subsidies en sponsoring
Dit is de aan 2021 toe te rekenen subsidies van Fonds voor de podiumprogrammering en
de gemeente Haarlemmermeer.
Advertentieopbrengsten
Sponsoring en advertentieverkoop door bedrijven.
Donaties
Dit zijn de donaties van particulieren voor de reguliere programmering en recettes die
niet hoeven te worden terugbetaald.
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Verkopen
Geen
Promotiekosten
Dit zijn bedragen voor advertenties in de brochure van Schouwburg de Meerse (niet in
2021) , 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. Deze kosten zijn voor een deel wel gemaakt.
Musici
In 2021 zijn er 11 concerten gepland en 0 uiteindelijk zijn doorgegaan. Een deel van de
gages zijn wel doorbetaald. De stichting wil graag dat ook na de coronaperiode musici
kunnen komen spelen. In overleg met het Fonds Podiumkunsten worden de gages van
gecancelde concerten wel uitbetaald. Zij vergoeden ongeveer 75% hiervan.
Kosten Kunstfort
Dit betreft de onkosten die aan het Kunstfort betaald worden voor het gebruik van de
ruimte. Het Kunstfort heeft geen huur in rekening gebracht voor concerten die niet zijn
doorgegaan.
Vrijwilligerskosten en catering
Dit betreffen de onkosten die door het Kunstfort en het restaurant van de kunstfort 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
2021 en het vervoer van en naar het Kunstfort.
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