
Staat van Baten en Lasten over de periode 1 juni 2021- 31 mei 2022

€ €
Vrienden - bijdragen  (4) 60,00          Zaalhuur en koffie 654,00        
Sponsoring - subsidie -              Publiciteit 50,00          
Ontvangen sponsoring in natura 100,00        Webhosting en ICT 204,49        
Ontvangen rente spaarrekening -              Bankkosten 161,79        
Vrijgevallen reservering 350,00        Vleugel stemmen 80,00          

Sponsoring in natura 100,00        
Drukken affiches 125,84        
Afschrijving 175,00        

510,00        1.551,12     

Opbrengsten concerten
 aantal 

bezoekers Uitkoopsommen concerten

Concert 28-11-2021 1.520,00    76 Concert 28-11-2021 750,00        
Concert 24-04-2022 1.140,00    57 Concert 24-04-2022 750,00        

2.660,00    133 1.500,00     

Totaal baten 3.170,00    
Voordelig  saldo seizoen 2021 - 2022 (118,88)      

3.051,12    Totaal lasten 3.051,12     

Balans per 31 mei 2022

€ €

Geactiveerde kosten kantoorinventaris 700,00        Eigen middelen
Afschrijving (175,00) continuïteitsreserve 5.000,00     
Boekwaarde 525,00        Algemene reserve 3.518,72     
Liquide middelen
Kas -              8.518,72     
ING bank  -  spaarrekening 8.000,00    Kortlopende schulden 255,00        
ING bank  -  betaalrekening 248,72        Vooruit ontvangen bedragen -              

8.248,72    255,00        

8.773,72    8.773,72     

Toelichting

Door omstandigheden konden er maar twee concerten doorgang vinden.
Het concert van 28 november werd zeer goed bezocht, terwijl het concert van 24 april 2022 iets minder goed werd
bezocht. Mede door een vrijval van een reservering kon het seizoen worden afgesloten met een batig saldo van €118,88.
Enkele vrienden hebben toch hun jaarlijkse bijdrage betaald alhoewel het Bestuur besloten had geen bijdrage
te vragen van onze vrienden.

De lasten zijn in iets hoger dan begroot, maar dat komt mede doordat de concerten nu in de Grote Kerk worden gehouden.
De kosten hiervoor zijn hoger dan voorheen in de Doopsgezinde Kerk aan de Zoutsloot. De beslissing voor de andere 
locatie is mede genomen door de Corona maatregelen van de Regering.

Het komende seizoen verwachten wij weer vijf concerten te kunnen verzorgen. De contracten hiervoor zijn inmiddels 
getekend.
De hoogte van de continuiteitsreserve voldoet aan de eisen van de brancheorganisatie van Goede Doelen (VFI).

Harlingen,  31 mei 2022

Philip Meerloo - Thesaurier
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