
Jaarrekening Kamermuziek Concours Gelre 2021 

1. Balans 

Toelich;ng 
1) De vorderingen betreffen vergoedingen van een aantal fondsen. Deze zijn inmiddels in januari 

2022 aan ons uitgekeerd, op één na. De vergoeding van dit ene fonds is nog onzeker. Het gaat om 
een bedrag van €3500,-. Mocht dit bedrag niet uitgekeerd worden dan zullen we dit opvangen 
door de bestemmingsreserve concours 2022 met een gelijk bedrag te verlagen.  
Verder valt onder vorderingen de BTW-teruggave over het 4e kwartaal van 2021. Deze is in januari 
2022 ontvangen.  

2) Ondanks de corona-crisis heeN het concours doorgang kunnen vinden, zij het in een kleinere 
opzet. Daarnaast heeN SPchPng Kamermuziek Concours Gelre besloten om geen geldprijzen uit 
te keren, maar de prijzen masterclasses te laten zijn. Door deze twee factoren sluiten we het jaar 
af met een posiPef resultaat. Dit resultaat is ondergebracht in een bestemmingsreserve 
“concours 2022”, om daarmee aan te geven dat het resultaat direct wordt ingezet voor het 
volgende concours. 

3) Kortlopende schulden bestaat uit de volgende onderdelen:  

- Een lening van een bestuurslid (van €5425,28) om de opstart van het eerste concours 
mogelijk te maken. Over de schuld wordt geen rente berekend, aflossing vindt plaats na 
afloop van het concours. Dit bedrag is in februari 2022 afgelost. 

- Bankkosten 4e kwartaal 2021 (€38,70, inmiddels betaald), werkzaamheden t.a.v. 
communicaPe (€600,- inmiddels betaald) en masterclasses (€2940,-, worden na ontvangst 
facturen betaald) 

- Een vooruit ontvangen bedrag van €150,- 

Ac;va Passiva

Vlo@ende ac;va Eigen vermogen

Vorderingen 1)  € 12.515,00 Algemene reserve € 5.215,79 

Bestemmingsreserve 
concours 2022 2)

€ 7.716,21 

Liquide 
middelen

Kort vreemd 
vermogen

Bank € 9.570,98 Kortlopende 
schulden 3)

€ 9.153,98

Totaal € 22.085,98 Totaal € 22.085,98



2. Resultaat boekjaar 2021 

Toelich;ng 

De baten van het boekjaar 2021 bestaan uit: 
- Bijdragen van diverse fondsen en de gemeente Nijmegen; 

- Bijdragen van sponsoren, kaartverkoop en inschrijfgeld. 

De kosten van het boekjaar 2021 worden gevormd door: 
- AdministraPe (bankkosten, kosten KvK, organisaPeteam, onderhoud website); 

- De voorronde en finale (zaalhuur, vleugel, kosten jury, masterclasses etc,); 

- CommunicaPe en markePng (w.o. social media). 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

- Fondsen
€ 
24.957,39 

- Sponsoren, kaartverkoop en 
inschrijfgeld € 1.363,42 

Totaal baten
€ 
26.320,81

LASTEN

- AdministraPe en website € 4.035,93 

- Voorronde € 2.002,96 

- Finale
€ 
10.899,17 

- CommunicaPe en markePng € 1.666,54 

Totaal lasten
€ 
26.320,81

RESULTAAT € 7.716,21 


