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Toelichting (voorlopig) financieel verslag over het jaar 2017
Geachte bestuursleden,
Hierbij presenteer ik het (voorlopig) financieel verslag van de Stichting over het jaar 2017.
Waarbij ik opmerk dat het boekjaar van de Stichting loopt van 1 februari 2017 tot en met 31
januari 2018.
De 23e editie van de Volkskerstzang is voor het eerst met een negatief resultaat afgesloten.
Het negatief resultaat is mede te wijten aan de ingehuurde geluidversterking t.b.v. de koren,
maar ook en met name door een verdere afname van het aantal bezoekers en verkochte
tickets. Daarnaast hadden we wat extra kosten voor de soliste (Iris Verhoek) en de aanschaf
van bladmuziek voor het orkest en het Hierder Zangkoor.
Hieronder een overzicht van de kaartverkoop:
Jaar:

aantal verkochte kaarten:

Inkomsten:

2012
2013
2014
2015
2016
2017

3132
2856
2698
2526
2410
2024

€ 15.666
€ 14.280
€ 13.490
€ 12.630
€ 12.050
€ 10.120

Dankzij “onze” hoofdsponsor Foppen Paling en Zalm, kunnen we de “schade” nog enigszins
beperken, maar er moet wel een andere koers worden ingezet. Blijkens bovenstaand
overzicht mogen we constateren dat de Stichting vanaf 2013 al “afhankelijk” is geworden van
de hoofdsponsor. Valt deze weg dan ontstaat er een fors (financieel) probleem en zal het
eigen vermogen van de Stichting drastisch afnemen. Het bestuur van de Stichting zal zich
moeten beraden over de wijze waarop toename van het bezoekersaantal gerealiseerd kan
worden.
Toelichting met betrekking tot de uitgavenkant.
Twee dirigenten hebben hun factuur nog niet ingediend.
Op de balans heb ik derhalve vermeld dat er nog een bedrag van € 300,- dient te worden
betaald. Dit betreft de onkostenvergoeding van de dirigent van de samengestelde
kinderkoren op dinsdag en t.b.v. het kinderkoor o.l.v. Ineke Bos.
Dit bedrag is nog niet voldaan omdat – ondanks verzoek – geen factuur van de betreffende
koren zijn ontvangen. Het is verder nog onduidelijk of er een nabetaling dient plaats te
vinden voor extra ingehuurde microfoons en monitors. Dit is ontstaan door een
communicatie-storing met de medewerkers van het Dolfinarium.
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Mogelijk dient er nog een bedrag van bijna € 400,-- dient te worden betaald aan Music
Support. Dit breng ik dan ten laste van het jaar 2018.
Het jaar 2017 wordt afgesloten met een (negatief) resultaat van € 4.208,03.
Algemene opmerkingen.
Ik heb geconstateerd dat gebruikmaking van het ticketkantoor de kaartverkoop – behoudens
een korte onderbreking van beschikbaarheid van de kaarten – succesvol is verlopen. Ik stel
voor die lijn door te trekken voor alle te verkopen tickets.
De penningmeester,
Rob Postma
Harderwijk, 21 januari 2018
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