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Financieel jaarverslag 2018
 

Exploitatie 

Onder exploitatie vallen alle lopende inkomsten en uitgaven die niet zij

een concert.  

 

Exploitatie

inkomsten 

contributie 7,127.95

subsidie 1,464.22

klem 1,605.00

rep weekend 1,924.55

overig 214.55

   

   

   

   

   

   

totaal 12,336.27

resultaat   

 

Inkomsten 

De post “subsidie” betreft de tweejaarlijkse waarderingssubsidie van het Amsterdams 

Fonds voor de Kunsten.  

 

Voor extra inkomsten zorgde

donaties van vrienden (€100) en onvoo

een bedrag dat verkeerd is overgemaakt.

 

Uitgaven 

Onder "dirigent" zijn verzameld het honorarium voor reguliere repetities. 

de huur van de repetitieruimte in het Sarphatihuis. 

gastdirigenten. KBZON is ons lidmaatschap van de Korenbond.

verkeerde overboekingen en een vergeten bonnetje uit 2017. 
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2018  

Onder exploitatie vallen alle lopende inkomsten en uitgaven die niet zijn geassocieerd met 

Exploitatie 

uitgaven 

7,127.95 dirigent 7,391.00 

1,464.22 zaal 800.00 

1,605.00 klem 673.54 

1,924.55 rep weekend 2,099.00 

214.55 verloningen 385.43 

KBZON 303.80 

website 120.55 

bank 134.24 

administratie 15.00 

representatie 165.97 

overig 117.62 

12,336.27   12,302.15 

  130.12 

betreft de tweejaarlijkse waarderingssubsidie van het Amsterdams 

Voor extra inkomsten zorgde onze deelname aan KLEM II. De post “overig” bestaat uit 

€100) en onvoorziene inkomsten (€114.50), zoals een restitutie van 

is overgemaakt. 

Onder "dirigent" zijn verzameld het honorarium voor reguliere repetities. 

de huur van de repetitieruimte in het Sarphatihuis. "Verloningen" omvat honoraria voor 

gastdirigenten. KBZON is ons lidmaatschap van de Korenbond. Onder “overig” val

verkeerde overboekingen en een vergeten bonnetje uit 2017.  

www.photonen.nl 

8074.95.517 

n geassocieerd met 

betreft de tweejaarlijkse waarderingssubsidie van het Amsterdams 

onze deelname aan KLEM II. De post “overig” bestaat uit 

€114.50), zoals een restitutie van 

Onder "dirigent" zijn verzameld het honorarium voor reguliere repetities. De post “zaal” is 

gen" omvat honoraria voor 

Onder “overig” vallen 
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Projecten 

 

In 2018 waren er twee projecten, met ieder twee concerten. 

 

Songs from the New World

inkomsten 

recette 1,037.84 

partituren 637.50 

   

   

totaal 1,675.34 

resultaat   

 

Songs from the New World vond

in Amsterdam, als onderdeel van de serie Couleur Vocale. De 

opbrengst van het concert in de Waalse kerk. Aan deze concerten 

verbonden (geen zaalhuur bijvoorbeeld), waardoo

 

 

Edge of Eternity

inkomsten 

recette 3,552.24

sponsoring 200.00

partituren 160.00

    

   

totaal 3,912.24

resultaat   

 

De concerten van Edge of Eternity 

Buiksloterkerk) werden buitengewoon goed bezocht.

door onze stamkroeg Eik&Linde. Uit de winst

betaald, wat het verschil tussen 

 

Overigen 

Daarnaast heeft een deel van het koor meegedaan aan de kerstsamenzang in het 

Sarphatihuis. Hier waren verder geen inkomsten of uitgaven aan ver
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twee projecten, met ieder twee concerten.  

m the New World 

uitgaven 

 verloningen 848.00 

 partituren 379.22 

drukwerk 77.59 

attenties 24.95 

   1,329.76 

  345.58 

vond plaats in de Gertrudiskerk in Utrecht en 

el van de serie Couleur Vocale. De post “recette

concert in de Waalse kerk. Aan deze concerten waren weinig kosten 

(geen zaalhuur bijvoorbeeld), waardoor het resultaat positief is uitgevallen. 

Edge of Eternity 

uitgaven 

3,552.24 verloningen 848.00 

200.00 zaal 823.50 

160.00 partituren 695.54 

drukwerk 175.75 

attenties 30.00 

3,912.24   2,572.79 

  1,339.45 

van Edge of Eternity (op 3 november in de Engelse kerk en 4 november in de 

en buitengewoon goed bezocht. Ook zijn we met €200 gesponsord 

door onze stamkroeg Eik&Linde. Uit de winst werd een groot deel van de partituren 

ald, wat het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van die post verklaart

Daarnaast heeft een deel van het koor meegedaan aan de kerstsamenzang in het 

Sarphatihuis. Hier waren verder geen inkomsten of uitgaven aan verbonden.
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 in de Waalse kerk 

recette” betreft hier de 

weinig kosten 

r het resultaat positief is uitgevallen.  

3 november in de Engelse kerk en 4 november in de 

€200 gesponsord 

el van de partituren 

inkomsten en uitgaven van die post verklaart. 

Daarnaast heeft een deel van het koor meegedaan aan de kerstsamenzang in het 

bonden. 



photonen vocaal 

KvK: 33301689      

 

Balans 

 

De balans beschrijft onder “activa” 

debiteuren, en onder "passiva" het deel waar we niet vrij over kunnen beschikken omdat we 

het zelf weer aan anderen zijn verschuldigd

reservering voor volgend jaar.

 

De balans aan het eind van 2018 

zodat de verandering in ons vermogen zichtbaar wordt. De

flinke stijging!) zou overeen moeten komen met het totale resultaat van hierboven. Daar zit 

helaas een verschil van €120.20 in, dat 

en debiteuren over 2017 niet helemaal 

 

De "debiteuren" zijn voornamelijk mensen die nog geen of onvoldoende 

contributie/partituren hebben betaald. De

vergeleken bij 2017. 

 

Aan het eind van 2018 waren er geen "crediteuren" meer, wat betekent dat het koor geen 

betalingen meer hoefde te doen over 2018.

 

De "reserveringen" in de balans van

van het project Regina! die in 2018 zijn gedaan.

 

Balans op 1 januari 2018

activa 

giro 8,070.29 

spaarrekening 6.14 

kas 343.38 

debiteuren 2,053.16 

totaal 10,472.97 

 

Balans op 31 december 2018

activa 

giro 4,671.36 

spaarrekening 6.15 

kas 291.05 

debiteuren 2,579.25 

totaal 7,547.81 

 

Verandering eigen vermogen

uit resultaten 

uit balans 

verschil 

 
Frouke Schrijver, penningmeester Photonen vocaal ensemble
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onder “activa” ons vermogen in de vorm van onze bezittingen en 

debiteuren, en onder "passiva" het deel waar we niet vrij over kunnen beschikken omdat we 

het zelf weer aan anderen zijn verschuldigd (“crediteuren”), of omdat het 

jaar. 

aan het eind van 2018 staat naast de balans opgemaakt over het boekjaar 

ns vermogen zichtbaar wordt. De verandering in vermogen

ereen moeten komen met het totale resultaat van hierboven. Daar zit 

€120.20 in, dat (grotendeels) te verklaren is doordat de crediteuren 

2017 niet helemaal correct zijn berekend. 

De "debiteuren" zijn voornamelijk mensen die nog geen of onvoldoende 

contributie/partituren hebben betaald. Deze achterstallige betaling is in 2018

Aan het eind van 2018 waren er geen "crediteuren" meer, wat betekent dat het koor geen 

betalingen meer hoefde te doen over 2018. 

in de balans van 31 december 2018 betreffen uitgaven voor partituren 

van het project Regina! die in 2018 zijn gedaan. 

Balans op 1 januari 2018 

passiva 

 crediteuren 4,633.34 

 reserveringen 351.89 

    

 eigen vermogen 5,487.74 

   10,472.97 

Balans op 31 december 2018 

passiva 

 crediteuren 0 

 reserveringen 365.12 

    

 eigen vermogen 7,182.69 

   7,547.81 

Verandering eigen vermogen 

 1,815.15 

 1,694.95 

 120.20 

Schrijver, penningmeester Photonen vocaal ensemble 
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vermogen in de vorm van onze bezittingen en 

debiteuren, en onder "passiva" het deel waar we niet vrij over kunnen beschikken omdat we 

omdat het is ingezet als 

het boekjaar 2017, 

verandering in vermogen (een 

ereen moeten komen met het totale resultaat van hierboven. Daar zit 

te verklaren is doordat de crediteuren 

in 2018 toegenomen 

Aan het eind van 2018 waren er geen "crediteuren" meer, wat betekent dat het koor geen 

gaven voor partituren 


