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Financieel jaarverslag en jaarrekening 2019  
 
 
Exploitatie 
Onder exploitatie vallen alle lopende inkomsten en uitgaven die niet zijn geassocieerd met een 
concert.  
 

Exploitatie 
inkomsten uitgaven 

contributie 7,093.61 dirigent 7,523.25 
subsidie AFK 1,500.00 zaal 800.00 
vrienden 50.00 verloningen 342.77 
   KBZON 288.34 
   website 120.55 
   bank 177.38 
   administratie 26.32 
   representatie 77.95 
   overig 533.61 
      
totaal 8,643.61   9,890.17 
resultaat     -1,246.56 

 
 
 
 
 
Projecten 
In 2019 waren er drie projecten:  
 
Project 1 

Regina! 

inkomsten uitgaven 
recette 2,148.05 dirigent 888.57 
subsidie PBC 900.00 instrumentalist 1106.28 
   zaal 450.00 
   partituren 365.12 
   drukwerk 262.32 
   attenties 85.00 

totaal 3,048.05   3,157.29 
resultaat     -109.24 

 
Het eerste project van 2019 betreft twee concerten, een in Utrecht en een in Amsterdam, samen 
met een instrumentalist. 
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Project 2 

Rachmaninov 

inkomsten uitgaven 
recette 4,859.18 dirigent 1,128.86 
projectleden 886.00 verloningen 150.00 
partituren 310.00 zaal 1,703.79 
subsidie 500 partituren 443.15 
   drukwerk 195.03 
   attenties 80.00 
totaal 6,555.18   3,700.83 
resultaat     2,854.35 

 
Het tweede project, de Vespers van Rachmaninov, werd op 2 en 3 november 2019 uitgevoerd in 
samenwerking met kamerkoor UVE. De begroting en afrekening waren gezamenlijk. Hierboven is 
het resultaat voor Photonen vocaal ensemble weergegeven.  
 
 
Project 3 

Couleur Vocale 

inkomsten uitgaven 
recette 959.98 dirigent 559.82 
   instrumentalist 582.06 
   partituren 79.79 
   drukwerk 96.87 
   attenties 45.00 

totaal 959.98   1,363.54 
resultaat     -403.56 

 
2019 werd afgesloten met een concert als onderdeel van de serie Couleur Vocale. De post “recette” 
betreft hier het bedrag dat Photonen kreeg na de partageverrekening door de Waalse kerk 
(uitbetaald in 2020, vandaar hier schuin gedrukt).  
 
Overigen 
Daarnaast heeft een deel van Photonen meegedaan aan de kerstsamenzang in het Sarphatihuis. 
Hier waren verder geen inkomsten of uitgaven aan verbonden. 
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Balans 

Balans op 1 januari 2019 

activa passiva 
giro 4,671.36 crediteuren 0 
spaarrekening 6.15 reserveringen 365.12 
kas 291.05    
debiteuren 2,579.25 eigen vermogen 7,182.69 

totaal 7,547.81   7,547.81 
 

Balans op 31 december 2019 

activa passiva 
giro 6028.57 crediteuren 587.38 
spaarrekening 2,000.00 reserveringen 2000 
kas 150    
debiteuren 1,711.18 eigen vermogen 7,302.37 
totaal 9,889.75   9,889.75 

 
Aan het eind van 2019 bestond de post "crediteuren" uit een terugbetaling aan kamerkoor UVE, een 
bonnetje voor bloemen en bankkosten over december 2019. 
 
De post "debiteuren" betreft de partageverrekening van de Waalse kerk/Couleur Vocale en 
koorleden die nog geen of onvoldoende contributie/partituren hebben betaald.  
 
In 2019 is €2000 gereserveerd voor het lustrumjaar 2021/2022. 
 

Verandering eigen vermogen:     

Uit resultaten     135.01 
Uit balans    119.68 
Verschil:     15.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frouke Schrijver, penningmeester Photonen vocaal ensemble 
Contact: photonen.koor@gmail.com 


