
 

 

 

Residentie Kamerkoor 

Balans  
ACTIVA

Vaste activa

Financiele vaste activa
Aandeel in vermogen Maatschap RBE 30.770 38.972

Vlottende activa
BTW 135 150
Te ontvangen contributies 1.235 210
Overige overlopende activa 298 319

1.668 679

Liquide middelen 15.208 16.062

47.647 55.713

PASSIVA

Kapitaal
Beginstand 54.990 51.735
Resultaat boekjaar -9.167 3.255

45.823 54.990

Voorzieningen
Garantiefonds 736 688

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen contributies 0 0
Overlopende passiva 1.088 35

1.088 35

47.647 55.713

31-12-2017 31-12-2016
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Residentie Kamerkoor 

Winst- en verliesrekening 

Baten

Contributies 11.543 11.138
Subsidies 1.765 1.988
Kerstzingen 0 283
Anjerfonds 73 94
Overige opbrengsten 763 909

14.144 14.412
Lasten

Inhuur dirigent en musici 8.093 9.271
Bladmuziek 777 180
RBE bijdrage 3.570 3.310
Studieweekend 0 969
Lief en Leed 435 297
Bestuurskosten 518 616
Huurkosten 135 270
Bankkosten 149 138
Overige kosten 1.431

15.108 15.051

Resultaat verenigingsactiviteiten -965 -639

Financiele baten en lasten

Resultaat aandeel maatschap RBE -8.202 3.835
Rente 0 59

-8.202 3.894

Resultaat -9.167 3.255

2017 2016
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Toelichting jaarrekening 2017 Residentie Kamerkoor 

Balans 

Financiële vaste activa 

Aandeel in vermogen Maatschap RBE 
Dit betreft het aandeel van de vereniging in het eigen vermogen van de Maatschap Residentie Bach 
Ensembles, waarvan zij samen met drie andere maten deel uitmaakt. 

Vlottende activa 

BTW 
Dit betreft de per balansdatum nog terug te vorderen BTW. 

Te ontvangen contributies 
Dit betreft de over het boekjaar verschuldigde, maar nog niet ontvangen contributies van de leden 
van de vereniging. 

Overige overlopende activa 
Dit betreft vooruitbetaalde of nog te ontvangen bedragen. 

Liquide middelen 
Dit betreft het saldo van de lopende rekening en de spaarrekening. 

Kapitaal 
Dit betreft het eigen vermogen van de vereniging, inclusief het aandeel in de Maatschap Residentie 
Bach Ensembles en het resultaat over het lopende boekjaar. 

Voorzieningen 

Garantiefonds 
Dit betreft de van de leden van de vereniging ontvangen waarborgsommen die onder voorwaarden 
worden terugbetaald bij beëindiging van het lidmaatschap. 

Kortlopende schulden 

Vooruitontvangen contributies 
Dit betreft ontvangen contributies met betrekking tot het volgende boekjaar. 

Overlopende passiva 
Dit betreft vooruitontvangen of nog te betalen bedragen. 



 

Winst- en verliesrekening 

Contributies 
Dit betreft de van de leden ontvangen contributies over het boekjaar inclusief bijdrage lief en leed en 
de maatschapsbijdrage. 

Subsidies 
Dit betreft de in het boekjaar ontvangen subsidies. 

Kerstzingen 
Dit betreft de opbrengst van kerstzang in het boekjaar. 

Anjerfonds 
Dit betreft de voor de vereniging bestemde bijdrage van de door koorleden verrichte collectes. 

Overige opbrengsten 
Dit betreft overige baten van onder andere optredens. 

Inhuur dirigent en musici 
Dit betreft de kosten van dirigent, pianist en eventuele coaches voor repetities. 

Bladmuziek 
Dit betreft de kosten van in het boekjaar aangeschafte of gehuurde bladmuziek. 

RBE bijdrage 
Dit betreft de afdracht aan de Maatschap Residentie Bach Ensembles van de door koorleden 
betaalde bijdragen. 

Studieweekend 
Dit betreft het aandeel in de kosten van het studieweekend dat voor rekening van de vereniging 
komt. 

Lief en leed 
Dit betreft kosten van attenties aan leden van de vereniging. 

Bestuurkosten 
Dit betreft algemene kosten van het bestuur, voor onder andere verzekering en lidmaatschappen. 

Huurkosten 
Dit betreft de over het boekjaar verschuldigde huurkosten voor repetitieruimtes. 

Bankkosten 
Dit betreft de kosten die de bank over het boekjaar in rekening heeft gebracht. 

Resultaat aandeel maatschap RBE 
Dit betreft het aandeel van de vereniging in het resultaat van de Maatschap Residentie Bach 
Ensembles. 



Rente 
Dit betreft de over het boekjaar ontvangen renteopbrengsten. 

 


