
 

 

Residentie Kamerkoor 

Balans  

 

Bestuur 

M. Beekink 
T. de Vos-Elsenaar 
S. Beekmans 
N. van Gent 
D. Dillingh 

€ € € €

ACTIVA

Aandeel in vermogen Maatschap RBE 22.341 31.924

Overlopende activa

 - BTW 375 219

 - Te ontvangen contributies 490 918

 - Overige overlopende passiva 668 504

1.532 1.640

Liquide middelen 13.048 13.206

36.922 46.770

PASSIVA

Eigen vermogen

Beginstand 45.958 45.823

Resultaat boekjaar -9.773 134

36.185 45.958

Vreemd vemogen

Garantiefonds 722 600

Overlopende passiva

 - Vooruitontvangen contributies 0 0

 - Bankkosten (2019) 16 212

16 212

36.922 46.770

31-12-2019 31-12-2018



Residentie Kamerkoor 

Winst- en verliesrekening 

 

 

Bestuur 

M. Beekink 
T. de Vos-Elsenaar 
S. Beekmans 
N. van Gent 
D. Dillingh 
  

Baten    €    €    €    €

Contributies 9.945 11.498

Subsidies 2.425 2.718

Extra zangactiviteiten (Kerst en wooncentra) 1.050 799

Overige opbrengsten (btw-teruggaven) 1.042 1.301

14.462 16.316

Lasten

Inhuur dirigent en musici 9.521 9.768

Bladmuziek 576 508

RBE bijdrage 3.110 3.350

Studie- en concertreizen 0 2.327

Lief en Leed 305 451

Bestuurskosten 79 353

Bankkosten 156 168

Koorfoto's 182 0

Stropdassen 366 0

Lidmaatschap KCZB 358 411

14.653 17.336

Resultaat vereniging -190 -1.020

Financiele baten en lasten 

Resultaat aandeel maatschap RBE -9.583 1.154

-9.583 1.154

Resultaat 2019 totaal -9.773 134

2019 2018



Toelichting jaarrekening 2019 Residentie Kamerkoor 

Balans 

 

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. 

Liquide middelen 

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

 

Overlopende 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 voor 2019 vooruitbetaalde bladmuziek. 

 

Passiva 

Eigen vermogen 

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

 

Vreemd vermogen 

Garantiefonds 

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

Bankkosten 

Dit betreft de nog te betalen bankkosten. 

 



Winst- en verliesrekening 
 

Contributies 

Dit betreft de van de leden ontvangen contributies over het boekjaar. 

Subsidies 

Dit betreft de in het boekjaar ontvangen subsidies. 

Extra zangactiviteiten 

Dit betreft de opbrengst van optredens in wooncentra en kerstzang in het boekjaar. 

btw-teruggave 

Dit betreft de over het boekjaar terugontvangen BTW. 

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. 

Lief en leed 

Dit betreft kosten van attenties aan leden van de vereniging. 

Bestuurskosten 

Dit betreft kleine algemene kosten van het bestuur, niet vallend onder andere posten. 

Bankkosten 

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

Koorfoto’s 

Dit betreft foto’s van het koor gemaakt voor pr-doeleinden. 

Stropdassen 

Dit betreft de aanschaf van nieuwe stropdassen voor de heren van het koor. 

Lidmaatschap KCZB 

Dit betreft het lidmaatschap van de KCZB, inclusief de verzekering voor bestuurders-
aansprakelijkheid. 

Resultaat aandeel maatschap RBE 

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


