
Financieel verslag  2020

Hieronder treft u het financiële jaarverslag aan van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging over het boekjaar 2020.

In verband met het Covid-19 virus kan de ledenvergadering geen doorgang kunnen vinden in april 2021. Zodra het mogelijk is, wordt 

een nieuwe datum geprikt voor de ALV. Omdat wel tijdig aan de anbi-verplichting voldaan moet worden zijn de voorlopige cijfers gepubliceerd. 

De cijfers over 2020 zijn gecontroleerd door de controlecommissie (mw. W. Bralts en dhr. N. Woltil) en akkoord bevonden.

1. Vaststellen jaarrekening 2020

De jaarrekening is door het bestuur voorlopig vastgesteld op 12  januari 2021.

2. Vaststellen begroting 2021

De begroting is door het bestuur voorlopig vastgesteld op 12 januari 2021.

3. Voorlopig vaststellen begroting 2021

De begroting 2021 is door het bestuur voorlopig vastgesteld op 21 januari 2021. 

4. Boeking saldo 2020

Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserves inrichting Luisterplaats (345 euro) en Reserve bijzondere activiteiten (276 euro).

De Algemene reserve blijft (ruim) overeenkomen met de doelstelling om hiermee de uitgaven van maximaal een jaar te kunnen dekken.

Nijkerk, april 2021

A. van Asperen, penningmeester Nijkerkse Klokkenspelvereniging
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ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019 PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

Betaal- en spaarrekeningen 25.693 28.050

Reserve inrichting 

Luisterplaats 6.655 6.655

Te vorderen 188 440

Reserve bijzondere 

activiteiten 11.331 14.333

Algemene reserve 6.706 6.706

Te betalen 568 3.798

Saldo 621 -3.002

Totalen 25.881 28.490 Totalen 25.881 28.490

Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Begroting

2020 2020 2019 2021 2022

KOSTEN:

Concerten 4.993 5.625 5.837 6.310 6.355

Overige kosten 1.677 2.065 5.660 1.930 1.910

Totaal kosten 6.670 7.690 11.497 8.240 8.265

BATEN:

Contributies 4.654 4.200 4.700 4.500 4.500

Overige inkomsten 2.637 2.490 3.795 2.740 2.765

Totaal baten 7.291 6.690 8.495 7.240 7.265

Saldo resultaat voor resultaatverdeling * 621 -1.000 -3.002 -1.000 -1.000

over tekort tekort tekort tekort

* ten laste / gunste van luisterplaats / bijz. activiteiten -621                    1.000                   3.002                       1.000            1.000           

B A L A N S

R E S U L T A T E N R E K E N I N G

KOSTEN EN BATEN
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Toelichtingen op de balans per 31-12-2020 en resultatenrekening 2020

Liquide middelen

De liquide middelen nemen af t.o.v. 2019 door uitgave voor datalijnen en gekozen beleid om komende jaren iets meer uitgaven 

te doen in plaats van be beschikbare gelden op te potten.

Reserve bijzondere activiteiten Bestemmingen voor deze reserve zijn:

Saldo 1 januari 2019 14.333 * Meerkosten slotconcerten komende jaren

Af: verwerking resultaat 2019 -3.002 * 2018 start reservering 100-jarig jubileum NKV 2028

Bij: voorlopige resultaatverdeling 2020 276 * bijzondere projecten tbv ledenwerving en ledenfaciliteiten

* uitbreiding website

Saldo 31 december 2020 11.607

Een jaarlijks bedrag van € 250 wordt gelabeld voor het 100-jarig jubileum van de vereniging.

Reserve inr. Luisterplaats

1-1-2020: Legaat Kamphorst / stg. Muziekpromotie: 6.655

Bij: voorlopige resultaatverdeling 2020 345

Saldo 31 december 2020 7.000

BALANS 31 DECEMBER 2020
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RESULTATENREKENING 2020

Lasten: Ledenverloop:

Concerten Stand 1 januari 2020 310

Honoraria, slotconcert, reiskosten, programma- en bijkomende kosten Bij: Nieuwe leden 16

Overige kosten Af: Opzeggingen, verhuizingen, overlijden -13

Bestuurs- en administratiekosten, publicaties, luisterplaats, ledenwerving. Stand 31 december 2020 313

Gemiddeld contributiebedrag afgelopen 5 jaar:

Baten:

Contributies 2016: € 11,24 - 2017: € 13,49 - 2018: € 13,13

Contributies gemiddeld 2020 € 14,87. Dit is iets lager dan in 2019. 2019: € 15,16 - 2020: € 14,87

Het ledenaantal neemt wel licht toe.

Doelstelling blijft een ledenbestand van 350 leden.

Overige inkomsten

Sponsors concerten, subsidie  en giften.

BEGROTINGEN 2021 2022

Saldo tekort na resultaatverdeling 0 0

JAARLIJKSE ACTIVITEITEN

*ca 6 zomeravondconcerten (dinsdag) door gerenommeerde beiaardiers uit binnen en buitenland

*ca 4 bespelingen in de maand mei (dinsdag) door beiaardstudenten

*ca 3 bespelingen op feestdagen Pasen, Kerst, Oudejaar en op verjaardagen van de Koning en Kroonprinses

* feestelijk openings- en slotconcert in juni respectievelijk september vanaf de toren

*wekelijkse "marktbespelingen"op maandagmorgen en vrijdagmorgen door de stadsbeiaardier

*op aanvraag verzorgen van rondleidingen in de toren en de beiaard voor o.a. Nijkerkse scholen

en meewerken aan rondleidingen in het kader van stadswandelingen

*het in standhouden van de luisterplaats tbv de zomeravondconcerten

*het in standhouden en toegankelijk houden van het archief met daarin de geschiedenis van de Nijkerkse beiaard en toren opgenomen

*promotie van toren en beiaard als bezienswaardigheid en cultureel erfgoed

Beloningsbeleid (i.v.m. Anbi): de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en betreft volledige vrijwilligerswerk.
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