Financieel jaarverslag Stichting Chamber Music Weesp 2016-2017
Inleiding
Hierbij treft u het financiële jaarverslag van stichting Chamber Music Weesp 2016-2017. Het boekjaar
van de stichting loopt van 01 september tot en met 31 augustus van het volgende kalenderjaar.
In het verslagjaar 2016-2017 heeft in november 2016 een herfstconcert plaatsgevonden en in maart
het Weesp Chamber Music Festival 2017. Dit bestond uit vijf concerten van Navarra & Friends van
vrijdag 17 maart t/m 19 maart. Ook is er opgetreden door het Cuypersensemble op zaterdagmiddag
18 maart met als afsluiting een High Tea. Daarnaast is er rondom het festival een educatieproject
georganiseerd voor kinderen van groepen 7 en 8 van de basisscholen van Weesp met een opvoering
van een participatief muziektheatraal concert rondom het verhaal van Dracula op woensdag 15
maart.
Tenslotte zijn er diverse kleinere activiteiten rondom het festival georganiseerd, zoals het Open
Podium in het Fort op de Ossenmarkt voor de jeugd tot 18 jaar, het Muziek op Schoot project voor
de kinderen tot 6 jaar, en in het Lichthuis mochten kinderen zelf een muziekinstrument uitproberen
na een miniconcert. Verder vond er speciaal voor het festival een carillonconcert vanaf de Grote Kerk
plaats met concertdelen uit het festival programma en een lezing over het vioolbouwproces.
In financiële zin is het festival goed verlopen, mede dankzij een uitstekende kaartverkoop,
bereidwillige sponsoren en dankzij de vele vrijwilligers, waardoor de kosten minimaal konden
worden gehouden. Het resultaat van het herfstconcert, het festival en overige activiteiten bedraagt
€ 7.856 positief. Hieronder wordt dit resultaat nader toegelicht. De jaarrekening en balans zijn
toegevoegd.

Kosten
De kosten zijn € 8.000 hoger dan vorig jaar. De grootste verschillen zijn:






Personeelsinzet
Apparatuur/materiaal
Musici
Educatie
Activiteitskosten

+ € 1.200
+ € 700
+ € 2.900
+ € 1.400
+ € 1.800

De belangrijkste redenen van de hogere kosten zijn dat we dit seizoen een extra concert hebben
gehouden in november 2016, de catering op eigen kosten hebben georganiseerd, een uitgebreider
educatieprogramma en een CD hebben uitgegeven van het festival van maart 2016.
Onder de kosten personeelsinzet zijn dit jaar de kosten van de uitkoop catering en kosten van een
cateringmedewerker opgenomen. Deze kosten zijn ruim gedekt door de tariefsverhoging van de
tickets. Bij apparatuur en materiaalkosten zijn dit jaar de huur van een TVscherm opgenomen voor
het zondagochtendconcert en de transportkosten voor een vleugel.
De kosten van de musici zijn hoger vanwege het herfstconcert, maar ook vanwege de hogere gages
omdat we deze meer in lijn wilde brengen met wat gangbaar is. Bovendien traden dit festival een
paar topmusici op. De kosten van de educatie-activiteiten zijn hoger vanwege de hogere
aankledingskosten en de inhuur van een organist en orgel voor het Draculaproject en een extra
activiteit voor jeugdigen in het Lichthuis. In de activiteitskosten zijn onder andere de extra kosten van
het persen van 1000 CD’s opgenomen en de inkoop van de catering.

Opbrengsten
De opbrengsten van het festival zijn in totaal € 9.000 hoger dan vorig jaar.
Dit heeft te maken met het Herstconcert dat bijna € 4.700 aan extra inkomsten heeft gegenereerd en
dat de ticketprijs dit jaar is verhoogd met € 2,50 tot € 3,50 per kaartje omdat de catering en het
programmaboekje afgelopen seizoen was inbegrepen.
Van het festival van 2016 zijn CD’s gemaakt die in het afgelopen seizoen voor € 5,- per stuk zijn
verkocht. Dit levert bijna € 1000 aan extra opbrengsten op. Deze opbrengsten zijn nog niet
kostendekkend. Nog niet alle CD’s zijn verkocht.
Tenslotte zijn de sponsorbijdrage dit seizoen weer hoger dan vorig seizoen door een grote inspanning
van het bestuur om meer gelden binnen te halen. Ook is dit seizoen de sponsoring in natura
meegenomen. Het herfstconcert is overigens niet apart gesponsord.

Resultaat
Het resultaat van het festival is op bijna € 6.900 positief uitgekomen, voornamelijk door het laag
houden van de uitgaven en de verhoging van de ticketprijs die de cateringkosten ruim dekte en de
verhoging van de sponsorbijdragen.
Het laag houden van de kosten werd mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers, de
medewerking van Stadsherstel en de vele Weesper detaillisten die grote kortingen gaven of
goederen in natura hebben geleverd.
Ook het aantal vrienden en hun bijdragen zijn weer gestegen. Het resultaat levert samen met de
vriendenbijdragen t/m 31-08-2017 een gezonde financiële basis op voor het 5e Weesp Chamber
Music Festival wat in 12 t/m 15 april 2018 zal worden gehouden.

