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1. VOORWOORD en SAMENVATTING 
 

Hierbij treft u het jaarverslag van Stichting Barokensemble Eik en Linde aan. Dit jaarverslag gaat 

over het seizoen 2016 – 2017.  

 

Na het artistiek succesvolle, maar financiëel wat moeizame seizoen 15-16 ben ik verheugd te 

kunnen berichten dat Eik en Linde weer vaste grond onder de voeten heeft. We sluiten het jaar, 

ondanks een vforse investering in de nieuwe website, af met circa € 2.500 winst en een positieve 

reserve van ruim € 1.000. Bijna alle leningen, gesloten om vorig seizoen te kunnen overbruggen, 

zijn afbetaald.  

 

2. JAARVERSLAG 

De boekhouding van onze stichting loopt per seizoen, omdat er op het moment van de ‘normale’ 

jaarwisseling vaak nog één of meer projecten niet financieel afgerond zijn.Seizoen 2016-2017 

lijkt qua bedrijfsvoering erg op het vorige seizoen. Er is in grote lijnen spraken van twee soorten 

projecten: eigen projecten en begeleidingen (overige projecten).  

 

2.1 EIGEN PROJECT(EN) 

2.1.1 Eigen projecten Vivaldi 

De eigen (kleine) projecten rond L’Estro Armonico (Vivaldi in de winter en lente) zijn (door de 

vaste musici zelf) in het leven geroepen om ondanks de slechte financiële positie van het 

ensemble toch ons niveau op peil te houden (of nog liever: te verhogen).Musici hebben 

toegezegd om hun medewerking voor deze projecten om niet te verlenen. Een enkele keer 

(Vivaldi in de Lente) was er genoeg geld om de musici een bescheiden honorarium te kunnen 

betalen. Uiteindelijk is er toch €  2.700 uit deze projecten gekomen. Deze wordt toegevoegd aan 

de reserve.  

 

2.1.2 Eigen passieprojecten 

Met de eigen passie-projecten (Johannes Passion Meppel en Eik-Matthäus Passion) hopen we 

in een aantal plaatsen, Monnickendam (nu het 2e jaar als vervolg op het samenwerkingsproject 

met de NBA in 15/16), Enkhuizen, Abcoude, Zandvoort en in seizoen 17-18 ook Leeuwarden en 

Zaandam) een jaarlijkse passie traditie te vestigen. Elk jaar zullen er naar verwachting meer 

mensen op deze uitvoeringen af komen. Dankzij een anonieme gift van € 2000 is de Eik-MP 

afgelopen jaar al kostendekkend. Hopelijk zal deze in maart 2018 echt kostendekkend zijn. De 

Johannes Passie in Meppel, Zandvoort en Abcoude laat nog een verlies van € 2.400 zien.  

Ook dit is een investering in de komende jaren als meer mensen de weg weten te vinden naar 

onze Johannes. Het verlies is gefinancierd uit de opbrengsten van de begeleidingsprojecten.  

 

2.2 BEGELEIDINGSPROJECTEN 

Dit zijn begeleidingen van koren, die een vast uitkoopbedrag betalen. De opbrengst was dit jaar 

bijna € 7.000.   

 

2.3 Algemene kosten  

Bijzondere uitgaven: 

a) Upgrade website € 1.800. Deze is nu gemaakt in Wordpress. Het onderhoud (teksten 

maken, concerten toevoegen etc) is nu veel eenvoudiger geworden en kan in het vervolg 

door mijzelf gebeuren. Dit werkt gunstig door in PR-kosten. 

b) Het bestuur heeft aan het eind van het jaar, toen daar financiële ruimte voor bleek te zijn, 

besloten om mij als zakelijk leider een extra honorarium van € 2.300 toe te kennen 

bovenop de in de begroting opgenomen € 1.000. Dit houdt overigens in dat mijn uurloon 

nog steeds ruim onder de € 10 ligt.  
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c) Bij het opstellen van dit jaarverslag kwam aan het licht dat het banksaldo op 31 juli 2017 

niet overeenstemt met het banksaldo in de boeken. Ook op 31 juli 2016 was dit al het 

geval. Dat komt doordat we vergeten zijn deze periodiek met elkaar te vergelijken. Door 

deze met elkaar te vergelijken kunnen fouten in  de administratie opgespoord worden. 

Wat betreft het afgelopen seizoen hebben wij dit alsnog gedaan, maar voor seizoen 

15/16 zou de hele boekhouding weer opengegooid moeten worden en een enorme hoop 

werk met zich meebrengen. Het lijkt financieel efficiënter om het verschil van ongeveer € 

115 af te boeken op de algemene reserve.   

 

2.4 Kosten, opbrengsten en reserve CD’s 

Dit seizoen is er geen eigen cd geproduceerd. Door weinig eigen concerten (waar altijd de 

meeste cd-s worden verkocht) zijn ook dit jaar niet veel cd-s verkocht (opbrengst € 180)  Ook de 

gedateerdheid van de cd-opnamen gaat nu mee spelen. Er zijn echter geen kosten gemaakt 

omdat de voorraad vorig seizoen is opgekocht. Met ingang van 1 augustus 2017 staan de cd’s 

niet meer op de balans.  

 

2.5 Systemathiek van de boekhouding en samenstelling jaarverslag 

Tot slot een woord over de gevolgde methodiek van de boekhouding. Sven (Rotteveel 

Mansveld, zakelijk leider) draagt zorgen voor de in- en uitgaande facturen en zorgt dat alle 

facturen betaald en geïnd worden. Vorig jaar hebben Jan Paul Tavenier (administratie en 

belastingaangifte) en Sven een systeem geïntroduceerd systeem waarbij elke ingaande factuur 

een boekstuknummer krijgt gevolgd door een streepje en het projectnummer (en vervolgens een 

omschrijving die het document makkelijk herkenbaar maakt). Werden twee seizoenen geleden 

alle facturen nog uitgeprint, tegenwoordig worden ze alleen digitaal opgeslagen en drie maal 

geback-upt: de werkversie in Dropbox, eerste backup op de PC van Sven, de tweede op de 

laptop Sven,en de derde op een externe harde schijf. Alle facturen komen in een met Jan Paul 

gedeelde dropbox-map. Daar voegt Sven regelmatig de MT940bankfiles en de gewone (digitale) 

afschriften aan toe. Jan Paul zet deze MT940 in het boekhoudprogramma’s en koppelt daar de 

facturen aan en voegt ze toe aan het project dat in het factuurnummer staat. Komend seizoen 

zal hij regelmatig de bankafschriften met de boekhouding checken zodat daar geen verschillen 

meer in komen. Dit bleek onlangs een ‘lek’ in ons systeem te zijn waardoor een verschil over 

twee jaar van enkele honderden euro’s was ontstaan. Op 1 augustus 2016 was dit verschil € 

115 en voor het opsporen van deze fouten zou het hele boekhoudsysteem en jaarverslag 2015-

2016 weer opengegooid moeten worden. Het lijkt beter om dit verschil af te boeken op de 

reserve (zie het * in in paragraaf 6).  

Het systeem is tijdens het maken van dit jaarverslag verder geperfectioneerd zodat de 

administratie ons in de toekomst minder tijd zal kosten. Na invoering van alle facturen rolt met 

enkele drukken op de knop aan het eind van het seizoen automatisch de winst- en verlies 

rekening, de balans en een overzicht met alle transacties uit de computer. De vormgeving van 

deze eerste twee is in dit nieuwe jaarverslag aangepast aan de manier hoe het 

boekhoudprogramma het aangeeft. Het overzicht van transacties en de bijbehorende 

grootboekrekeningen zijn als aparte bijlage beschikbaar. De factuur van Jan Paul zou eigenlijk 

ongeveer het dubbele moeten zijn, maar de andere helft draagt hij bij als sponsoring van Eik en 

Linde. Volgend jaar zullen we dit ook meenemen in het jaarverslag. 

 

 

Amsterdam, 29 november 2017 

 

Sven Rotteveel Mansveld, Zakelijk leider 
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3.1. BALANS 31.07.2016 (AFSLUITINGSBALANS 15/16) 
 

Debet Credit

Liquide middelen 692,44 Reserve 1-8-2015 8.801,08

Voorraad CD’s 4.000,00 Crediteuren^ 2.800,00

Te verrekenen BTW debet 4.572,63 Lening 5.000,00

Vooruitbetaald 16-17 546,93 Voorraad CD’s 4.000,00

Vordering 100,00 te verrekenen BTW credit 3.091,24

Correctie BTW vorige jaren* 2.177,00

Verlies 15-16 11.602,54

afronding bel. Dienst 0,78

Totaal 23.692,32 23.692,32

Liquide Middelen

Banksalsdo 578,58

Kas 113,86  
 

3.2. BALANS 01.08.2016 (OPENINGSBALANS 16/17) 
 

Debet Credit

Liquide middelen 622,15 Crediteuren 7.800,00

Te verrekenen BTW 1.485,37 cd-voorraad 4.000,00

debiteuren 646,93

Voorraad cd-s 4.000,00

Eigen vermogen (negatief) 5.045,55

Totaal 11.800,00 11.800,00

Liquide Middelen

Banksalsdo 508,29

Kas 113,86

622,15

debiteuren crediteuren

Sven RM 100,00 Florrie van der Kamp 5.000,00

vooruitbetaald 16/17 546,93 reserveringen 2.800,00

646,93 7.800,00  
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3.3. BALANS 31.07.2017 (AFSLUITINGSBALANS 16/17) 

Debet Credit

Liquide middelen 1.081,21 deb / cred saldo 1.768,86

Te verrekenen BTW 841,35

CD voorraad 1.000,00

eigen vermogen 1.426,38

Totaal 4.348,94 1.768,86

winst 2.580,08

Liquide Middelen

Banksalsdo 312,85

Kas 768,36

1.081,21

debiteuren crediteuren

Henk Verhoef 732,94 Jan Insinger 560,50

Philharmonia Amsterdam 265,00 Sven Rotteveel Mansveld 2.504,00

St. Meppeler Muziekfestival 200,50

Fanagalo 94,70

Broekmans & v Poppel 2,50

1.295,64 3.064,50  
 

3.4. BALANS 01.08.2017 (OPENINGSBALANS 17/18) 

Debet Credit

Liquide middelen 1.081,21 Reserve 31-7-2017 1.153,70

Te verrekenen BTW 841,35 Crediteuren 1.768,86

CD voorraad 1.000,00

Totaal 2.922,56 2.922,56

Liquide Middelen

Banksalsdo 312,85

Kas 768,36

1.081,21

debiteuren crediteuren

Henk Verhoef 732,94 Jan Insinger 560,50

Philharmonia Amsterdam 265,00 Sven Rotteveel Mansveld 2.504,00

Fanagalo 94,70

Broekmans en van Poppel 2,50

St. Meppeler Muziekfestival 200,50

1.295,64 3.064,50

1.768,86  
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4 Baten en Lasten 2016-2017 

 

Kosten Baten Saldo

€ € €

00 Algemene Kosten 7.236,86 -7.236,86

02 Texel 3.548,73 3.048,00 -500,73

04 Baarn december 6.973,43 7.370,00 396,57

06 Kerstconcert 1.225,00 1.000,00 -225,00

07 Vivaldi in de Winter 261,79 2.969,04 2.707,25

09 JP-small 7.953,76 8.000,00 46,24

10 Eik Matthäus 15.749,55 16.007,23 257,68

11 JP Meppel 11.867,66 9.565,78 -2.301,88

12 MP Ijmuiden 2.094,26 5.200,00 3.105,74

13  Matthaeus Passion Bolsward 4.528,90 6.545,50 2.016,60

14 Hippo 5.923,06 7.330,00 1.406,94

       15 Vivaldi in de Lente 3.909,61 3.462,82 -446,79

nagekomen kosten 15-16 250,00 -250,00

CD’s 191,32 191,32

          giften 3.413,00 3.413,00

Totaal 71.522,61 74.102,69 2.580,08  
 

 

Algemene kosten:  

 

 

 

 
 

  

Bankkosten 135,01

Nieuwe site 1996,82

Zakelijk leider 3300,00

PR-medewerkers 300,00

PR- abonnement Em cultuur 167,50

Overige PR-kosten 150,00

Aanschaf bladmuziek 211,64

Website abonnement 116,16

Kantoorartikelen 62,78

Boekhouding 796,93

afrondingsverschillen 0,02

Totaal alg. kosten 7236,86
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5. Voorraden    

CD’s   € 1.000 

 

Vorig jaar stond de cd- voorraad nog voor € 4000 op de balans. Dit jaar is er voor nog geen € 150 

verkocht. De waarde van € 4.000 lijkt dus niet erg realistisch en er is nu gesteld op € 1.000. Deze 

€ 4.000 stond aan beide zijden op de balans wat eigenlijk niet correct is. Dat is in de huidige 

balans aangepast.  

 

 

  
6. Eigen vermogen 

Algemene reserve  

 

Reserve 31 juli 2016 (Slotbalans 15-16, balans 3.1) 8.801,88

Resultaat boekjaar 15-16 -11.602,54

Correctie BTW voorgaande jaren -2.177,00

Afrondingsverschillen -0,80

Reserve 1 augustus 2016 , volgens jaarverslag 15-16 -4.978,46

Nagekomen kosten 15/16 -66,31

Afrondingsverschillen -0,78

Gecorrigeerde reserve 1 augustus 2016

 is gelijk aan reserve op openingsbalans 16-17 / balans 3.2) -5.045,55

Correctie verschil tussen boekhouding / banksaldo op 1-8-16¹ -115,60

reservering voor crediteuren 15/16 voldaan 2.800,00

nagekomen kosten 15-16 -66,31

Verschil banksaldo en boekhouding 1,08

cd- voorraad 1.000,00

Reserve 31 juli 2017  

 is gelijk aan reserve op slotbalans 16-17 / balans 3.3) -1.426,38

Resultaat boekjaar 2016-2017 2.580,08

Reserve 1 augustus 2017 (balans 3.4) is bedrag op beginbalans 2017 1.153,70
¹ Zie paragraaf 2.3.c        
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7. Liquiditeit 

Leningen van F.M. van der Kamp en Henk Verhoef ter leniging van het liquiditeitsprobleem vorig 

jaar zijn inmiddels afgelost. Alleen de rekening courant van schrijver dezes staat nog op 2504 

schuld. In de loop van het najaar 2017 zal ook deze schuld kunnen worden afbetaald.  

 

8. Bestemming winst boekjaar 

Omtrent de resultaatbestemming zijn in de statuten geen bepalingen opgenomen, zodat met 

inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake de resultaatbestemming van verenigingen en 

stichtingen, het bestuur besluit de winst over het boekjaar aan de algemene reserve toe te voegen  

 

  

Toevoegen aan reserve 2.580,08 

 

 


