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VERSLAG VAN HET BESTUUR 

 
Publicaties 2014 
In 2014 werden nieuwsbrieven uitgebracht in februari, april en december.  
In de nieuwsbrief van februari werd het programma voor het eerste kwartaal belicht en werd terug 
geblikt op het jaar 2013. De nieuwsbrief van april besteedde aandacht aan het programma rondom 
Pasen en de diverse uitvoeringen van de Matthäus Passion. Verder werd melding gemaakt van het 
tournee dat het schoolkoor in mei/juni heeft gemaakt naar Limburg, en het initiatief Syrious 
Mission dat werd uitgevoerd op 9 maart. 

In december werd aandacht besteed aan het programma rondom Kerstmis, aan het overlijden van 

voormalig titulair organist Bernard Bartelink, en aan de actie Serious Request waaraan de Koren 
een bijdrage hebben geleverd. 
Voor een overzicht van uitgebrachte nieuwsbrieven: www.vriendensintbavo.nl 
 
Optredens 
Op 6 april werd door de Bavo Cantorij de Passie Evensong verzorgd in de Kathedraal.  

In maart en april hebben de kinderen van de Koorschool medewerking verleend aan diverse 
uitvoeringen van de Matthäus Passion, onder meer met de Amsterdamse Cantorij, met het 
Amsterdam Baroque Choir and Orchestra van Ton Koopman, en natuurlijk met de Christelijke 
Oratorium Vereniging in de Philharmonie te Haarlem. 
Van 11 tot en met 16 oktober heeft de Bavo Cantorij een tournee gemaakt naar Engeland. Er werd 
opgetreden in Bradford, Wakefield, York, Harrogate en Ampleforth. Ook dit jaar was het tournee 

erg succesvol. De Stichting Vrienden heeft voor dit tournee een financiële bijdrage verleend. 
In december hebben de Koren (en heeft de Koorschool) op diverse manieren meegedaan aan de 

actie Serious Request 2014. Ook de Stichting Vrienden heeft dit initiatief ondersteund. Vanuit de 
Koorschool is een kerstmarkt georganiseerd rondom het jaarlijkse kerstconcert. De Koren hebben 
via Just Giving een actie opgezet waarbij – tegen een financiële vergoeding – een keuze kon 
worden gemaakt voor twee kerstliederen die tijdens het kerstconcert zouden worden uitgevoerd. 
Ten slotte werd van elke verkochte toegangskaart € 2,50 afgedragen aan Serious Request.  

In totaal werd door het Muziekinstituut ongeveer € 2.500 opgebracht.  
Dat traditionele kerstconcert vond plaats op 14 december 2014 en de Vrienden van de Koren 
konden dit jaar twee gratis kaarten aanvragen. 
 
Financieel resultaat 
Het financieel resultaat is in 2014 uitgekomen op € 18.410 (2013: € 10.562), inclusief € 12.768 
(2013: € 3.100) vanwege periodieke schenkingen. Dat is een stijging van 74% en deze is volledig 

toerekenbaar aan de periodieke schenkingen. Zonder die schenkingen zou het resultaat zijn 
uitgekomen op € 5.642 (2013: € 7.462), hetgeen een daling van ruim 24% betekent ten opzichte 

van vorig jaar. Nadat de opbrengsten uit donaties gedurende vier opeenvolgende jaren een 
aanmerkelijke stijging lieten zien, is daaraan in 2014 dus een einde gekomen. 
Onze inspanningen blijven gericht op het werven van donateurs en daarmee op het genereren en 
continueren van opbrengsten uit donaties en periodieke schenkingen, maar voor 2015 wordt 

slechts een bescheiden fluctuatie in de opbrengsten en in het resultaat verwacht. De moeilijke 
economische omstandigheden zijn daarbij de belangrijkste overweging. 
 
Wij zijn alle donateurs en periodieke schenkers erg dankbaar voor hun bijdrage in 2014. Daarmee 
wordt belangrijke steun verleend aan de Koren van het Muziekinstituut en dat zetten wij graag 
voort. 
 

 
Haarlem, 5 februari 2015 

 
 
 
w.g. w.g.  
    

S.P.M. Paagman, voorzitter F.J. Hilders, penningmeester 
 
 
  

http://www.vriendensintbavo.nl/
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BALANS PER 31 DECEMBER 

Na verwerking van het resultaat 
 
ACTIVA 
 31-12-2014 31-12-2013 

 € € 
   

VLOTTENDE ACTIVA    
   

Liquide middelen [1]   
 ABN Amro 97.55.46.848 963,27 1.223,52 
 ABN Amro 81.49.25.316 spaarrekening 27.541,54 25.588,94 
 ABN Amro 41.36.02.451 depotrekening 10.374,47 10.233,88 

Totaal Liquide middelen 38.879,28 37.046,34 
   
Vorderingen [2] 420,00 - 
   
   

Totaal vlottende activa 39.299,28 37.046,34 
   
   

TOTAAL ACTIVA 39.299,28 37.046,34 

 

 
 
 
 
PASSIVA 
 31-12-2014 31-12-2013 

 € € 

STICHTINGSVERMOGEN [3]   
Stichtingsvermogen 36.136,34 35.424,55 
Onttrekkingen boekjaar -15.942,50 -9.850,00 
Resultaat boekjaar 18.410,44 10.561,79 

Totaal stichtingsvermogen 38.604,28 36.136,34 

   

VLOTTENDE PASSIVA   
Vooruit ontvangen donaties [4] 695,00 910,00 

Totaal vlottende passiva 695,00 910,00 
   

TOTAAL PASSIVA 39.299,28 37.046,34 

 
 
 
[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de 
balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 

 
   2014  2013 

   €  € 
Omzet       
Opbrengsten uit donaties [5]   6.315,50  7.844,50 
Opbrengsten uit periodieke schenkingen [6]   12.767,50  3.100,00 

Opbrengst DVD’s / CD’s   15,00  - 

Som van de omzet   19.098,00  10.944,50 

      
Overige bedrijfslasten [7]      
Kosten DVD’s / CD’s / evenementen     262,50  - 
Portikosten   256,00  456,00 

Bankkosten   246,15  118,81 
Publiciteit   245,63  195,00 
Algemene kosten   170,47  242,51 
      

Som der bedrijfslasten   1.180,75  1.012,32 

      

Bedrijfsresultaat   17.917,25  9.932,18 
      
Financiële baten   493,19  629,61 

      

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening voor belastingen 

 
 

18.410,44 
 

10.561,79 

      
Belastingen   -  - 
      

Resultaat na belastingen   18.410,44  10.561,79 

 
 
 
[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat 
van baten en lasten, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 

 
ALGEMEEN 

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 (organisaties zonder winststreven).  

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 
 
BALANS 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Schulden 
De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

Stichtingsvermogen 
Onttrekkingen aan het vermogen betreffen bijdragen aan de Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. 
Bavo. Deze onttrekkingen worden verantwoord in het jaar van daadwerkelijke betaling. 
 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

Resultaatbepaling 
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.  
Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn. 
 
Opbrengsten uit donaties 
Opbrengsten donaties worden in het algemeen verantwoord in het verslagjaar waarin de donaties 

daadwerkelijk worden ontvangen. Eind december 2014 zijn twee incasso-runs door technische problemen 

niet door de bank geïncasseerd maar pas in de eerste week januari 2015. Omdat deze donaties betrekking 
hebben op 2014 zijn de desbetreffende posten opgenomen onder vorderingen, en verantwoord als donaties 
2014. 
In sommige gevallen hebben donateurs hun betaling vervroegd, op zodanige wijze dat voor deze donateurs 
in het boekjaar tweemaal een donatie is gerealiseerd. De meest recent ontvangen donaties zijn – voor deze 
specifieke situatie - per einde boekjaar gepassiveerd op de balans onder vooruitontvangen donaties; de 

desbetreffende opbrengst donaties wordt toegerekend aan het volgend boekjaar.  
 
Opbrengsten uit periodieke schenkingen 
Deze opbrengsten worden verantwoord in het jaar van ontvangst. 
 
Bedrijfslasten 
De bedrijfslasten worden bepaald met inachtneming van hiervoor vermelde grondslagen voor waardering 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de 
voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 
 
Belastingen 
De stichting is niet belastingplichtig.  
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TOELICHTING OP DE BALANS 

 

 
ACTIVA  
 
 [1] LIQUIDE MIDDELEN 
 
 31-12-2014  31-12-2013 

Liquide middelen €  € 

    

 ABN Amro 97.55.46.848 963,27  1.223,52 
 ABN Amro 81.49.25.316 spaarrekening 27.541,54  25.588,94 
 ABN Amro 41.36.02.451 depotrekening 10.374,47  10.233,88 
    

Totaal liquide middelen 38.879,28  37.046,34 

 
De Stichting heeft geen kredietfaciliteit. Bij ABN-AMRO wordt een rekening courant rekening gehanteerd 
waarop de donaties worden geïnd, met daarnaast een spaarrekening die bedoeld is om de rente 
opbrengsten van het vermogen te optimaliseren. 
De Stichting beschikt over een incasso contract met ABN-AMRO dat de mogelijkheid biedt om donaties – 
onder voorwaarden – automatisch te incasseren. In verband daarmee heeft de bank bedongen dat een 

bedrag van € 10.000 als zekerheid op een geblokkeerde depotrekening blijft staan. Die zekerheid houdt 
verband met het (theoretisch) risico dat de bank loopt bij storneringen door donateurs. De depotrekening 
is overigens wel rentedragend. 
De Stichting heeft geen andere zekerheden jegens ABN-AMRO afgegeven. 

 

 
[2] VORDERINGEN 
 
De post vorderingen omvat donaties 2014 waarvan de incasso – door technische problemen – pas begin 
januari 2015 heeft plaatsgevonden. Er is geen voorziening voor oninbaarheid van toepassing omdat de 
gehele post in 2015 is geïncasseerd. 
 

 

PASSIVA 

  
 

[3]    STICHTINGSVERMOGEN 
 
 2014  2013 

 €  € 
    
Stand per 1 januari 36.136,34  35.424,55 

Onttrekkingen boekjaar -15.942,50  -9.850,00 
Resultaat boekjaar 18.410,44  10.561,79 

Stand per 31 december 38.604,28  36.136,34 

 
 

De Stichting draagt bij aan specifieke evenementen die door de Stichting Muziekinstituut van de 

Kathedraal St. Bavo of de daaraan gerelateerde Koorschool St. Bavo worden geïnitieerd. Dat gebeurt dan 
op verzoek van de Stichting Muziekinstituut en een dergelijke bijdrage is ter beoordeling aan het bestuur 
van de Stichting Vrienden van de St. Bavo Koren. 
 
Naar hun aard dragen deze bijdragen het karakter van een vermogensonttrekking voor de Stichting 
Vrienden van de St. Bavo Koren. Daarom zijn deze geen onderdeel van de resultaatbepaling.  

Hieronder is een overzicht opgenomen van de bijdragen die de Stichting de afgelopen jaren ten laste van 
haar vermogen heeft gedaan, ten bate van de Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo. 
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Specificatie ‘onttrekkingen boekjaar’ 2014 2013 2012 2008/2011 

 € € € € 
     
Overdracht donaties    10.425,17 

Renovatie Steinway vleugel    5.000,00 
Bijdrage tournee naar Rome    2.500,00 
Bijdrage tournee Cambridge Bavocantorij    2.500,00 
Bijdrage DVD Angels of Haarlem    5.000,00 
Bijdrage tournee naar Berlijn    2.000,00 
Bijdrage jubileumcommissie Koorschool    500,00 

Afwikkeling kosten CD’s 2009    75,00 
Bijdrage tournee naar Gent en Brugge   2.500,00  
Bijdrage tournee naar Sheffield   2.500,00  
Bijdrage kerstconcert Kathedrale Koren 1.175,00  2.500,00  
Bijdrage kroningsmis 28 april 2013  1.000.00   
Bijdrage alg. exploitatie Muziekinstituut 12.767,50 8.100.00   
Bijdrage Nachtmissen 2013  750.00   

Bijdrage tournee naar York 2.000,00    
     

 15.942,50 9.850,00 7.500,00 28.000,17 

 
Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft in 2014 en 2013 besloten tot een algemene bijdrage aan het 
Muziekinstituut ter versterking van de exploitatie van het Muziekinstituut. Onderdeel daarvan vormen de 

periodieke schenkingen die de Stichting Vrienden realiseert (zie toelichting [6]). 
  

 
Festival of Nine Lessons & Carols (2013) Gent/Brugge (2012)  Cambridge (2011) 

 

    

   

  

 

 

 

 

 Tournee naar Sheffield (2012) Angels of Haarlem (2011) Tournee naar Rome (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerstconcert (2012) Tournee naar Berlijn (2011) Steinway vleugel (2008) 
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[4] VOORUIT ONTVANGEN DONATIES 
 

In sommige gevallen hebben donateurs hun betaling vervroegd, op zodanige wijze dat voor deze donateurs 
in het boekjaar tweemaal een donatie is gerealiseerd. De meest recent ontvangen donaties zijn – voor deze 
specifieke situatie - per einde boekjaar gepassiveerd op de balans onder vooruitontvangen donaties; de 
desbetreffende opbrengst donaties wordt toegerekend aan het volgend boekjaar.  

 
Per 31 december 2013 was een bedrag van € 910 vooruit ontvangen van in totaal 17 donateurs. Per 31 
december 2014 was een bedrag van € 695 vooruit ontvangen van in totaal 9 donateurs. 
 
 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
[5] OPBRENGSTEN UIT DONATIES 
 
 2014   2013 

 €  € 

    

Opbrengsten uit donaties 6.315,50  7.844,50 

 
 
In 2014 zijn de opbrengsten uit donaties met 19,5% gedaald ten opzichte van 2013 (in dat jaar stegen de 
opbrengsten uit donaties met 22,4% ten opzichte van 2012). Als toelichting op de ontwikkeling in de 

opbrengsten uit donaties is in onderstaande grafiek het cumulatieve verloop per maand in beeld gebracht.  

 

 
 
Nadat de opbrengsten uit donaties gedurende vier opeenvolgende jaren een aanmerkelijke stijging lieten 

zien, is daaraan in 2014 een einde gekomen. Voor een deel heeft dat te maken met de groei in de 
periodieke schenkingen (toelichting [6]) maar naar het zich laat aanzien eisen ook de moeilijke 
economische omstandigheden hun tol. Het aantal nieuwe donateurs in 2014 bedroeg 13, vorig jaar was 
dat nog 25.  
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[6] OPBRENGSTEN UIT PERIODIEKE SCHENKINGEN 
 
In samenwerking met de Fondswervingscommissie van het Muziekinstituut is vanaf het 4e kwartaal 2013 
intensief aandacht besteed aan de mogelijkheid voor donateurs om ‘fiscaal vriendelijk’ periodiek te 
schenken. De fiscaal aantrekkelijke kant hiervan is toegelicht in een uitgebreide mailing aan direct 
betrokkenen bij de Koorschool. Ook is op de website van de Vrienden (www.vriendensintbavo.nl) een 
uitgebreide toelichting opgenomen.  

Deze actie heeft in 2014 als resultaat gehad, dat 7 nieuwe donateurs (2013: 5 nieuwe donateurs) 
gezamenlijk € 9.667,50 (2013: € 3.100) aan schenkingen aan de Stichting Vrienden hebben gedaan. Dit 
betreft jaarlijkse schenkingen die in principe zijn toegezegd voor een periode van 5 jaar (tot en met 
2018). De verwachte ontwikkeling op basis van de huidige toezeggingen is als volgt: 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal 5 12 12 12 12 7 

Bedrag € 3.100 € 12.768 € 12.810 € 12.810 € 12.810 € 9.710 

 

 
 
[7] OVERIGE BEDRIJFSLASTEN   
 
 2014   2013 

 €  € 

    
Kosten DVD’s / CD’s / evenementen 262,50  - 
Portikosten 256,00  456,00 
Bankkosten 246,15  118,81 

Publiciteit 245,63  195,00 
Algemene kosten 170,47  242,51 
    

 1.180,75  1.012,32 
 

 

De Stichting probeert een zeer restrictief beleid te voeren met betrekking tot de kosten. De Stichting heeft 
geen medewerkers. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en de activiteiten worden ontplooid op volledig 
vrijwillige basis door mensen die het Muziekinstituut en de Koorschool Haarlem een warm hart toedragen. 
 

Kosten DVD´s en CD´s houden verband met aan vrienden verkochte media (daar staat een opbrengst 
tegenover in de resultatenrekening) en met CD’s die verstrekt worden aan nieuwe vrienden die zich in 
december aanmelden. Daarnaast worden soms CD’s of DVD’s uitgereikt voor promotionele doeleinden. 
 
De portikosten houden verband met de door de Stichting regelmatig uitgebrachte nieuwsbrieven. In 2013 

waren die kosten vrij hoog in verband met mailings die de Stichting Vrienden ten behoeve van het 
Muziekinstituut heeft gedaan.  

 
Door gewijzigde regelgeving bij de banken is de Stichting niet langer vrijgesteld van bepaalde bankkosten. 
Dat leidde in 2013 tot kostenstijging die zich in 2014 heeft voortgezet.  
 
Onder publiciteit zijn onder meer de kosten van briefpapier, enveloppen en ander materiaal begrepen.  
 
De algemene kosten omvatten de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en kosten verband houdende 

met representatie (een cadeautje of bloemetje dat namens de Stichting wordt verstrekt). 
 
 

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

 

CONSIGNATIE VOORRAAD 
De Stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren heeft – ten behoeve van verkoop aan (nieuwe) vrienden – 
CD’s en DVD’s in beheer, die eigendom zijn van Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo. 
Per 31 december 2014 omvatte die voorraad 6 CD’s Krönungsmesse (2013: 15 stuks) en 3 DVD’s Angels 
of Haarlem (2013: 9 stuks).  
 

 
 

http://www.vriendensintbavo.nl/

