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Toelichting Financieel Verslag 2019  

1 Exploitatie-overzicht  

Realisatie vs begroting 2019 

Het jaar 2019 hebben we afgesloten met een klein positief saldo van € 61. 

Als we voor 2019 de realisatie en de begroting vergelijken valt het hoge bedrag aan donaties op. Dit is incidenteel vanwege een dit jaar ontvangen 
verlate donatie van € 2.000. 

De “Overige inkomsten” zijn hoger dan begroot omdat hier de opbrengsten van het kerstconcert in Bemmel zijn genomen die we boekhoud-technisch 
niet bij “Concerten” kwijt konden.  

De “Communicatie en PR” is hoger dan begroot omdat wij voor het najaarsconcert meer publiciteit dan gebruikelijk hebben gemaakt. 

De post “Overige algemene uitgaven” is met € 1.111 hoger dan begroot door kosten voor koorfoto’s en uitgaven in de Lief en Leed sfeer. 

Begroting 2021 
Vanaf 2020 toetst de gemeente Nijmegen het eigen vermogen van een subsidievrager, de grens ligt bij  € 5.000. Hierdoor komt het Bachkoor 
vooralsnog niet meer in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie.  

De huurpenningen voor de repetitieruimte worden in 2021 verhoogd naar € 60 per repetitie-avond.  

Voor de kosten en opbrengsten van concerten gaan we nu uit van 2 concerten (voorheen 3), waarbij we natuurlijk een voorbehoud moeten maken of 
deze inderdaad, respectievelijk in de gebruikelijke vorm kunnen plaatsvinden.  

  

2 Uitsplitsing naar vereniging en concerten 

De kosten en opbrengsten die niet met concerten hebben te maken (“de vereniging”) geven een positief resultaat van € 5.548. Dit is enigszins 

geflatteerd omdat de post “Donaties” een incidentele bate (€ 2.000) kent, zoals hierboven al is opgemerkt.   

De Johannes Passion leverde voor het Bachkoor een verlies op van € 1.208 bij ongeveer 1.000 bezoekers. Ongeveer 40 kaarten van ons contingent 

werden niet verkocht. 

Het Najaarsconcert gaf een verlies van € 4.842 bij slechts 700 bezoekers. Ook hierbij speelde het ons parten dat 60 kaarten van ons contingent niet 

zijn verkocht. De verkoop via de site van De Vereeniging bleef eveneens sterk achter. Gelukkig dekken de subsidies van de gemeente Nijmegen en 

van het Prins Bernhard Cultuurfonds (€ 3.000) een deel van dit verlies af. 

Deze cijfers zijn berekend na toevoeging van het aandeel van SSEDV in de concertresultaten.  
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Het tussenresultaat van het tweeseizoenenplan per einde 2019 met De Vereeniging (eindigend juni 2020) is € 5.615 positief (50% voor het Bachkoor).  

Concluderend, er staat door verschillende oorzaken een toenemende druk op de financiële resultaten van concerten. Gezien de gezonde 

verenigingshuishouding en de omvang van het eigen vermogen is dit niet direct zorgelijk maar verdient wel aandacht. 

 

3 Balans per 31-12-2019 

Zoals gebruikelijk zijn er dotaties van € 1.000 gedaan aan de voorzieningen voor jubilea en her-audities.  

De voorziening voor jubilea is bestemd voor een aandenken voor leden die 25 jaar lid zijn van ons koor en voor activiteiten rondom de lustra van ons 
koor.  
De voorziening voor her-audities is voor de kosten van her-audities die elke 2-4 jaar plaatsvinden. 
De stroppenpot voor concerten is voor het opvangen van de financiële gevolgen mocht een concert niet of deels niet door kunnen gaan en waarvoor 
het Bachkoor aansprakelijk kan worden gesteld.  
 
Het eigen vermogen is vrijwel gelijk gebleven.  

Het aandeel van het Bachkoor in het saldo van het 2-seizoenenplan met SSEDV is onder “Vorderingen” opgenomen. 
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Verslag over 2019, kascommissie Bachkoor Nijmegen. 
 

Leden kascommissie: Walter Hilgers, Menno Smits (voorzitter) 

Datum controle: 18 mei 2020 

Plaats controle: ten huize van de penningmeester Hans Gerritsen 

De controle. 

Bij de controle waren aanwezig, de leden van de kascommissie en de penningmeester, Hans Gerritsen. 

De penningmeester heeft ons van te voren de meeste stukken toegestuurd. Hij stelde de commissie hiermee in staat zich in te lezen en de controle voor te 

bereiden.  

Terplekke kon de kascommissie daarnaast beschikken volledige administratie van het jaar 2019 (een ordner met declaraties, rekeningen, bonnetjes, 

inkomsten, afschriften e.d.)  en over een geprinte versie van de exploitatie-overzichten en de balans. 

Bij de controle hebben we steekproefsgewijs gekeken of facturen daadwerkelijk uitbetaald waren. Er is gekeken of de gelden vermeld in de boekhouding 

daadwerkelijk aanwezig waren. Steekproefsgewijs is gekeken of de in- en uitgaande facturen c.q. geldstromen correct zijn verwerkt in de boekhouding. 

Daarnaast hebben we een meer inhoudelijke discussie gehad met de penningmeester, hoe de financiën zich de afgelopen jaren ontwikkelden. Hierbij valt op 

dat de inkomsten uit concerten steeds verder terug lopen. Echter vanuit het solide eigen vermogen kan het Bachkoor deze verliezen vooralsnog aanvullen.  

Conclusie en advies. 

De commissie heeft geconstateerd dat het jaarverslag correct is. Daarnaast is de commissie van mening, dat er een solide financieel beleid is gevoerd. Ook 

vindt de commissie het een compliment waard, dat er over 2019 geen verlies is geleden, terwijl de inkomsten van de concerten sterk tegenvielen. 

De commissie adviseert de jaarvergadering om de penningmeester onder dankzegging voor zijn inspanning decharge te verlenen voor het door hem 

gevoerde beleid. 

 

 

Walter Hilgers en Menno Smits 

Malden, 18 mei 2020 


