
Financieel jaarverslag 2020 

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

Inkomsten
De post “subsidie” betreft de tweejaarlijkse waarderingssubsidie van het Amsterdams Fonds 
voor de Kunsten. 

Uitgaven
Onder "dirigent" zijn verzameld het honorarium voor reguliere repetities. De post “zaal” is de 
huur van de repetitieruimtes in het Sarphatihuis en de Buiksloterkerk. Ten gevolge van de Co-
rona pandemie, konden we gedurende langere tijd niet repeteren en hebben we ook moeten 
uitwijken naar een alternatieve locatie. KBZON is ons lidmaatschap van de Korenbond. Onder 
“afboeking” valt de contributie van een voormalig lid uit 2017; ondanks meerdere aanschrijvin-
gen en contactpogingen zijn we er niet in geslaagd om de verschuldigde contributie te verhalen.

Exploitatie

inkomsten uitgaven

contributie 8306,25 dirigent 8449,25

subsidie 1500,00 zaal 1050,29

PBC 149,28 verloningen

Giften 100,00 KBZON 299,43

Borg partituren 26,00 Website + zoom 381,70

Bank 129,48

  Partituren 133,86

  Representatie 139,90

  Afboeking 188,70

 

 

totaal 10081,53   10772,61

resultaat     -691,08
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Projecten

In 2020 hebben we alle geplande concerten moeten annuleren, vanwege de corona maatrege-
len. We hebben een online premiere verzorgd van de compositie Oorsprong, daarnaast hebben 
we voor de pandemie nog deel kunnen nemen aan het derde seizoen van de televisieserie 
“Klem”.
In de periode dat we ten gevolge van de maatregelen niet konden repeteren hebben we de 
dirigent doorbetaald; als tegenprestatie heeft hij hiervoor  “Kennst du das Land wo die Zitronen 
blühn?”  voor Photonen gecomponeerd. Ook hebben we in die periode online lezingen geor-
ganiseerd, waarin de dirigent het koor bijschoolde over componisten en hun werken, die we de 
komende periode zullen gaan uitvoeren.

Balans

De balans beschrijft onder “activa” ons vermogen in de vorm van onze bezittingen en debiteu-
ren, 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 is ingezet als reservering voor 
volgend jaar.

De balans aan het eind van 2020 staat naast de balans opgemaakt over het boekjaar 2019, zo-
dat de verandering in ons vermogen zichtbaar wordt. De verandering in vermogen zou overeen 

Klem

inkomsten uitgaven

recette 1930,00 Dirigent 559,49

Reiskosten 165,00

 

 

totaal 1930,00   724,49

resultaat     1205,51

Oorsprong

inkomsten uitgaven

recette 0 Verloningen 163,50

totaal 0   163,50

resultaat     -163,50
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moeten komen met het totale resultaat van hierboven.  Daar zit helaas een verschil van €38,50 
in.

De "debiteuren" zijn voornamelijk mensen die nog geen of onvoldoende contributie/partituren 
hebben betaald. Deze achterstallige betaling is in 2020 toegenomen vergeleken bij 2019.

Aan het eind van 2020 waren er slechts twee crediteuren: bankkosten van december die in ja-
nuari 2021 afgeschreven zijn en ontvangen borg voor uitgeleende partituren, die we terug die-
nen te betalen bij ontvangst van de partituren.

De "reserveringen" in de balans van 31 december 2020 betreffen uitgaven in het kader van ons 
lustrumjaar 2021/2022.

Jeroen Tazelaar, penningmeester Photonen vocaal ensemble

Balans op 1 januari 2020

activa passiva

giro 6028,57 crediteuren 587,38

spaarrekening 2000,00 reserveringen 2000,00

kas 150,00  

debiteuren 1711,18 eigen vermogen 7302,37

totaal 9889,75   9889,75

Balans op 31 december 2020

activa passiva

giro 2396,32 crediteuren 36,54

spaarrekening 6000,00 reserveringen 2000,00

kas 150,00  

debiteuren 1105,02 eigen vermogen 7614,80

totaal 9651,34   9651,34

Verandering eigen vermogen:    

Uit resultaten     350,93

Uit balans   312,43

Verschil:     38,50
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