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VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 
Acties 2021 
 
Waar wij, als stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren, hadden gehoopt op een normaal jaar 
met concerten en uitvoeringen werd ook 2021 helaas een jaar dat volledig in het teken stond 
van de Coronapandemie. 
 
Door de steeds wisselende maatregelen was het voor ons een grote uitdaging om onze 
‘Vrienden’ via onze nieuwsflitsen en -brieven op de hoogte te houden. 
 
In 2021 werden de volgende nieuwsflitsen/-brieven uitgebracht: 

- 21-12-2021 Nieuwsflits: update n.a.v. Coronamaatregelen 
- 15-12-2021  Nieuwsbrief: Kerstmis 
- 18-11-2021 Nieuwsflits: update n.a.v. Coronamaatregelen  
- 02-09-2021 Nieuwsbrief: Installatiemis 2021 
- 29-06-2021 Nieuwsbrief: Zomer 
- 29-03-2021 Nieuwsflits: Call for Peace en Matthäus Passion 
- 19-03-2021 Nieuwsbrief: Voorjaar 

 
Ondanks dat er weinig activiteiten waren hebben wij als stichting kunnen bijdragen aan een 
mooi initiatief. Vanuit de stichting hebben wij dit jaar €5000,00 overgemaakt voor het maken 
van een eigentijdse social docu. Deze wordt gemaakt door Ivo Cottaar, die tevens lid is van het 
Kathedrale Koor, vanuit zijn eigen productiemaatschappij. Het wordt een eigentijdse social docu 
in dagboekstijl, dicht op de huid van de kinderen. Om het voortbestaan van onze unieke 
Koorschool veilig te stellen is Ivo tot dit initiatief gekomen en dit moet leiden tot een toenemend 
aantal nieuwe leerlingen. 

 
 
 
Financieel resultaat 
 
Het financieel resultaat is in 2021 uitgekomen op € 18.223,52 en is daarmee ruim € 3.000,00  
(-14,5%) gedaald ten opzichte van 2020.  
 
De opbrengsten uit reguliere donaties zijn in 2021 met 15,2% gedaald ten opzichte van 2020. In 
totaal bedroegen de donaties in 2021 € 5.919,50 (2020: € 6.984,50).  
 
Onze inspanningen blijven gericht op het werven van donateurs en daarmee op het genereren 
en continueren van opbrengsten uit donaties en periodieke schenkingen. 
 
Wij zijn alle donateurs en periodieke schenkers erg dankbaar voor hun bijdrage in 2021. 
Daarmee wordt belangrijke steun verleend aan de Koren van het Muziekinstituut en dat zetten 
wij graag voort. 
 
 
Haarlem, 10 april 2022 
 
 
 
w.g. w.g. 
    
T.M.H. de Jong, voorzitter P.P.H. Willemse, penningmeester 
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BALANS PER 31 DECEMBER 
Na verwerking van het resultaat 
 
ACTIVA 

 31-12-2021 31-12-2020 
 € € 
   
VLOTTENDE ACTIVA    
   
Liquide middelen [1]   
 NL85 ABNA 0975 5468 48 8.244,64 3.321,87 
 NL20 INGB 0007 8543 32 13.726,88 4.461,60 
 NL10 ABNA 0814 9253 16 spaarrekening 0,00 15.478,71 
 NL43 ABNA 0413 6024 51 depotrekening 0,00 10.656,57 
 NL20 INGB 0007 8543 32 spaarrekening 34.501,22 9.501,22 
Totaal Liquide middelen 56.472,74 43.419,97 
   
Voorraad CD’s [2] 150,00 150,00 
   
   
Totaal vlottende activa 56.622,74 43.569,97 
   
   
TOTAAL ACTIVA 56.622,74 43.569,97 

 
 
 
 
 
PASSIVA 

 31-12-2021 31-12-2020 
 € € 
STICHTINGSVERMOGEN [3]   
Stichtingsvermogen 43.419,97 37.347,93 
Onttrekkingen boekjaar -5.020,75 -15.239,30 
Resultaat boekjaar 18.223,52 21.311,34 
Totaal stichtingsvermogen 56.622,74 43.419,97 
   
VLOTTENDE PASSIVA   
Vooruit ontvangen bedragen [4] 0,00 150,00 
Totaal vlottende passiva 0,00 150,00 
   
TOTAAL PASSIVA 56.622,74 43.569,97 

 
 
 
[..] 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 
 

   2021  2020 
   €  € 
Omzet       
Opbrengsten uit donaties [5]   5.919,50  6.984,50 
Opbrengsten uit periodieke schenkingen [6]   12.940,00  15.045,00 
Som van de omzet   18.859,50  22.029,50 
      
Overige bedrijfslasten [7]      
Portokosten   96,00  121,50 
Bankkosten   318,78  374,90 
Publiciteit   0,00  117,85 
Algemene kosten   221,20  105,44 
      
Som der bedrijfslasten   635,98  719,69 
      
Bedrijfsresultaat   18.223,52  21.309,81 
      
Financiële baten   0,00  1,53 
      
Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening voor belastingen 

  18.223,52  21.311,34 

      
Belastingen   -  - 
      
Resultaat na belastingen   18.223,52  21.311,34 

 
 
 
[..] 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. 
 
Voorraad CD’s 
De voorraad CD’s wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Een voorziening voor incourantheid wordt niet 
nodig geacht. 
 
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. 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 vooruit ontvangen 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 
 

 31-12-2021  31-12-2020 
Liquide middelen €  € 
    
 NL85 ABNA 0975 5468 48 8.244,64  3.321,87 
 NL20 INGB 0007 8543 32 13.726,88  4.461,60 
 NL10 ABNA 0814 9253 16 spaarrekening 0,00  15.478,71 
 NL43 ABNA 0413 6024 51 depotrekening 0,00  10.656,57 
 NL20 INGB 0007 8543 32 spaarrekening 34.501,22  9.501,22 

Totaal liquide middelen 56.472,74  43.419,97 

 
De Stichting heeft geen kredietfaciliteit. Bij ABN-AMRO en ING wordt een rekening courant rekening 
gehanteerd waarop de donaties worden geïnd, met daarnaast spaarrekeningen die bedoeld zijn om de 
rente opbrengsten van het vermogen te optimaliseren. 
De Stichting beschikt over incasso contracten met ABN-AMRO en ING die de mogelijkheid bieden om 
donaties – onder voorwaarden – automatisch te incasseren.  
De bedoeling is om in het jaar 2022 alleen de rekeningen van ING te behouden. 
 
[2] VOORRAAD CD’S 
 
De voorraad CD’s omvatte per 31 december 2021 10 CD’s Krönungsmesse (2020: 10 stuks). In verband 
met het jubileumjaar zijn deze in 2016 ingekocht van het Muziekinstituut ten behoeve van wervingsacties. 
Er is geen voorziening voor oninbaarheid nodig omdat deze CD’s direct tegen aanschafprijs kunnen worden 
terug verkocht aan het Muziekinstituut. 
 
 
PASSIVA 
  
 
[3]    STICHTINGSVERMOGEN 
 

 2021  2020 
 €  € 
    
Stand per 1 januari 43.419,97  37.347,93 
Onttrekkingen boekjaar -5.020,75  -15.239,30 
Resultaat boekjaar 18.223,52  21.311,34 
Stand per 31 december 56.622,74  43.419,97 

 
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 behoeve van de Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo. 
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Specificatie ‘onttrekkingen boekjaar’ 2021 2020 2019 2008-2019 
 € € € € 
     
Renovatie Steinway vleugel    5.000,00 
Bijdrage tournees   10.000,00 15.500,00 
Bijdrage DVD Angels of Haarlem    5.000,00 
Bijdrage kerstconcert Kathedrale Koren  963,80 1.012,75 9.006,41 
Bijdrage social docu 5.000,00    
Overige bijdragen 20,75 275,50 164,50 3.955,00 
Bijdrage alg. exploitatie Muziekinstituut  14.000,00 7.868,00 103.100,67 
     
 5.020,75 15.239,30 19.045,25 141.562,08 

 
Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft in 2021 niet besloten tot een algemene bijdrage aan het 
Muziekinstituut ter versterking van de exploitatie van het Muziekinstituut. Door wisselingen in zowel het 
bestuur van de Stichting Vrienden als in het bestuur van het Muziekinstituut, is het de planning om dit in 
het jaar 2022 te doen. 
  
 
[4] VOORUIT ONTVANGEN BEDRAGEN 

 31-12-2021  31-12-2020 
 €  € 
 Vooruit ontvangen donaties 0,00  150,00 
     

Totaal vooruit ontvangen bedragen 0,00  150,00 

 
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.  
 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
[5] OPBRENGSTEN UIT DONATIES 
 

 2021   2020 
 €  € 
Opbrengsten uit donaties 5.919,50  6.984,50 

 
In 2021 zijn de opbrengsten uit donaties met -15,2% gedaald ten opzichte van 2020 (2020: 10,2% 
stijging t.o.v. 2019). Als toelichting op de ontwikkeling in de opbrengsten uit donaties is in onderstaande 
grafiek het cumulatieve verloop per maand in beeld gebracht.  
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Voor twee jaar op rij konden door de Corona pandemie concerten en uitvoeringen geen doorgang vinden, 
waardoor wij minder in de gelegenheid zijn geweest om nieuwe donateurs te werven.  
Het aantal donateurs in 2021 (119) is gedaald ten opzichte van 2020 (124).  
 
 
[6] OPBRENGSTEN UIT PERIODIEKE SCHENKINGEN 
 
Samen met de Fondswervingscommissie van het Muziekinstituut wordt veel aandacht besteed aan de 
mogelijkheid voor donateurs om ‘fiscaal vriendelijk’ periodiek te schenken. De fiscaal aantrekkelijke kant 
hiervan wordt jaarlijks toegelicht aan direct betrokkenen bij de Koorschool. Ook is op de website van de 
Vrienden (www.vriendensintbavo.nl) een uitgebreide toelichting opgenomen.  
 

Met ingang van 2016 is aan ouders van de leerlingen van de koorschool de mogelijkheid geboden om een 
periodieke schenking aan de Stichting Vrienden in de plaats te stellen van de onverplichte jaarlijkse 
ouderbijdrage aan het Muziekinstituut. In 2021 hebben de ouders van 4 leerlingen zich hiervoor 
aangemeld (2020: 7). De periodieke schenking voor die ouders bevat een gedeelte dat voor het 
Muziekinstituut dient ter dekking van begrotingspost ouderbijdragen. De opbrengst uit periodieke 
schenkingen die hierboven in de staat van baten en lasten wordt verantwoord, is na aftrek van de 
ouderbijdrage die is overgedragen aan het muziekinstituut. 
 

In 2021 hebben 39 donateurs (2020: 39 donateurs) gezamenlijk € 12.940 (2020: € 15.045) geschonken. 
Het betreft jaarlijkse schenkingen die in principe zijn toegezegd voor een periode van 5 jaar. De verwachte 
ontwikkeling op basis van de huidige toezeggingen is als volgt: 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Aantal 34 38 38 39 39 24 
       
Bedrag bruto € 29.255 € 32.200 € 27.137 € 29.520 € 26.565 € 15.400 
Deel ouderbijdr.* € 8.748 €11.945 €14.270 € 14.475 € 13.625 € 6.020 
Bedrag netto € 20.507 € 20.255 € 12.867 € 15.045 € 12.940 € 9.380 
       

*gemakshalve is uitgegaan van gelijkblijvende ouderbijdragen (dus zonder rekening te houden met indexering of met het verschil in 
hoogte van ouderbijdragen voor de verschillende groepen). 
 
De daling in de netto bijdrage van 2021 zit voornamelijk in het mislopen van 11 schenkingen die niet voor 
het jaar 2021 zijn overgemaakt. Ook zijn er meerdere periodiek schenkers gestopt met schenken, waarvan 
ook een aantal hun minimale periode van 5 jaar nog niet hadden afgemaakt. 
Hoewel er dus nieuwe periodieke schenkingen bij zijn gekomen, was dit minder dan de totale bijdrage van de 
gestopte periodieke schenkers. 
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[7] OVERIGE BEDRIJFSLASTEN   
 

 2021   2020  
 €  € 
Portokosten 96,00  121,50 
Bankkosten 318,78  374,90 
Publiciteit 0,00  117,85 
Algemene kosten 221,20  105,44 
 635,98  719,69 

 

De Stichting voert een restrictief beleid 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. 
 

De portokosten houden verband met de door de Stichting regelmatig uitgebrachte nieuwsbrieven.   
Door gewijzigde regelgeving bij de banken is de Stichting niet langer vrijgesteld van bankkosten.  
Onder publiciteit zijn onder meer de kosten van briefpapier, flyers, 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 2021 omvatte de voorraad 3 CD’s Krönungsmesse en 1 DVD Angels of Haarlem. Die 
aantallen zijn ten opzichte van 31 december 2020 ongewijzigd. 
 

* * * 
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