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BESTUURSVERSLAG 

 

 

De concerten 

Toen corona ons noodzaakte om het gehele concertseizoen 2020-2021 af te blazen, hebben we 

besloten om het programma in zijn geheel door te schuiven naar het volgende seizoen, 2021-

2022. Enkele data moesten vanwege verplichtingen van de musici worden omgezet en 

uiteraard aangepast aan de kalender, maar verder bleef het programma ongewijzigd. 

Wel hadden we bij de start van dit nieuwe seizoen nog te maken met coronamaatregelen. Zo 

moest de QR code worden gecontroleerd en waren we gehouden aan een beperkt aantal 

bezoekers, hetgeen ons ertoe dwong twee kortere concerten te geven in plaats van een 

volledig concert. Er was dus geen koffiepauze en de bezoekers betraden en verlieten de kerk 

in aparte stromen.  

Het was een verbetering vergeleken met het vorige jaar natuurlijk, de bezoekers waren blij  

überhaupt weer naar een concert te kunnen, maar het was ook organisatorisch ingewikkeld.  

We hebben de concerten in de maanden oktober, november, december en januari op deze 

wijze georganiseerd en kwamen als bestuur om e.e.a. in goede banen te begeleiden veel vaker 

samen dan de reguliere 4 vergaderingen per jaar. 

 

Groot was de vreugde toen op 17 februari, één dag voor ons volgende concert, alle 

maatregelen kwamen te vervallen. Allerijl alle bezoekers geïnformeerd dat er een volledig, 

‘gewoon’ concert zou komen. Ware het niet dat op 18 februari storm Eunice het land 

grotendeels plat legde, ook ons concert. Het bestuur belde iedereen persoonlijk en net op tijd 

af. Wederom moesten we een concert doorschuiven naar het volgende seizoen.  

 

Het laatste concert van 2021-2022 heeft gewoon doorgang kunnen vinden. 

Én ook hebben we op 22 april 2022 ons 60-jarig jubileum met een feestconcert gevierd. Iets te 

laat, immers 2022 in plaats van 2021, om de bekende redenen. We hebben de jonge 

Nederlandse componist Floris Heijdra een compositieopdracht gegeven en hij heeft voor ons 

het werk ‘De intrige’ gecomponeerd, een pianokwintet uitgevoerd door het Animato Kwartet 

en Thomas Beijer, recent onderscheiden met de Nederlandse Muziekprijs. Het was een volle 

zaal en is zeer goed ontvangen, een feest waar iedereen zeer aan toe was!  

 

 

PR en sponsoring 

Op het bestelformulier staat de mogelijkheid tot inschrijving voor de nieuwsbrief, hetgeen 

geleid heeft tot redelijke groei van deze lijst. Met Mailchimp kun je mensen snel bereiken, 

wat in coronatijd heel handig was/wordt. Maar we hebben het 60-jarig jubileum ook 

aangegrepen om in zes afleveringen van tien jaar onze geschiedenis te beschrijven, zie 

https://dekleinezaalomdehoek.nl/60-jaar/. We hopen op deze wijze onze bezoekers nog meer 

te betrekken.  



De concerten worden in de lokale pers aangekondigd, enkele malen ook met een redactioneel 

artikel. Ook via Facebook maken we de concerten bekend.  

De gemeente Gooise Meren heeft een subsidie gegeven voor het jubileumconcert, waarvoor 

ook een fonds heeft gedoneerd, voor de andere concerten hebben we sponsoren in natura, 

bloemen en wijn, en een enkele financiële sponsor.  

 

 

De penningen  

Het jaar is afgesloten met een negatief saldo van ruim 6.000 euro. Hiervoor zijn hoofdzakelijk 

twee redenen aan te wijzen. De ene reden is dat er in dit jaar geen SKIP subsidie is toegekend. 

De andere reden is dat in april een (extra) jubileumconcert is georganiseerd, waar een fors 

tekort op is gerealiseerd.  

 

 

Bestuur 

Er kwamen bestuurswijzigingen aan. Penningmeester Klaartje Snieders, PR bestuurslid 

Sophie Voskens en voorzitter Dorien van Londen hebben aangegeven op termijn te 

vertrekken, Sophie Voskens met onmiddellijke ingang. We zijn op zoek gegaan naar nieuwe 

bestuursleden en dat is gelukt, behalve voor PR. Met ingang van het nieuwe seizoen treden als 

voorzitter Phyllis Buyserd toe en Ingrid Haye als penningmeester.  

 

 

Beleidsvoornemens 

Alle culturele podia merken dat de bezoekersaantallen na corona achter blijven. Dat geldt ook 

voor ons, zij het dat we het relatief goed doen. Maar om ook absoluut het hoofd boven water 

te houden, zullen we meer bezoekers moeten genereren. De verkoop van abonnementen loopt 

terug, omdat men inmiddels weet ook er ook altijd voldoende losse kaarten zijn. Dit in 

tegenstelling met vroeger, toen we alleen abonnementen verkochten en binnen  twee weken 

waren uitverkocht. De financiële zekerheid die dit met zich meebrengt hebben we niet meer. 

We zullen dus extra PR moeten bedrijven, ook anticiperend op de groei van ‘last- minute’ 

kaartverkoop. Meer Facebook, en ook gaan we op LinkedIn en uiteraard de lokale pers. 

Hierbij houden wij ook rekening met de huidige inflatie en koopkrachtvermindering die 

invloed zal hebben op het bestedingspatroon van mogelijk ook ons publiek.  

We houden met de programmering rekening met ‘publiekstrekkers’ zonder dat we concessies 

doen aan de kwaliteit. Een muzikaal hoogtepunt trekt nu eenmaal extra bezoekers en ook 

concerten door musici uit de regio worden goed bezocht. Het vinden van nieuwe sponsoren 

staat op de actielijst, maar valt niet mee in deze tijden. We houden vol! 

 

 

Naarden, 

23Augustus 2022 

Welmoet Vollers-Kok 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting De Kleine Zaal om de hoek 

 

Jaarrekening  2020/2021  



ALGEMENE TOELICHTING 
 
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting de Kleine Zaal om de hoek, statutair gevestigd te Naarden, is ingeschreven in het 
Handelsregister onder dossiernummer 41192408. 
 
De stichting heeft als hoofddoel het verzorgen van uitvoeringen, lezingen of manifestaties op muzikaal, 
musicologisch, of ander cultureel of artistiek gebied. 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn 
door de Raad voor de jaarverslaggeving. 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
Materiële vaste activa 
De vleugel wordt gewaardeerd op basis van historische kostprijs, en wordt afgeschreven. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.  



GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO 
 
Algemeen 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd. 
 
Opbrengstverantwoording 
Algemeen 
Opbrengsten zijn de opbrengsten uit de verkoop van diensten. 
 
Verlenen van diensten 
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal 
te verrichten diensten. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar (‘seizoen’) waarop 
zij betrekking hebben. 
 
Bijzondere posten 
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren 
tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en 
vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter 
van de post. 
 
Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
 
Belastingen 
De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 

  



Balans        
 Alle bedragen in euro’s 

  

ACTIVA

Materiele vaste activa

Vleugel (1) 16.525 17.275

16.525 17.275

Immateriele vaste activa

Website (2) 375 875

Ontwikkeling huisstijl (3) 427 427

802 1.302

Vlottende activa

Overige vorderingen 350 1

350 1

Liquide middelen (4) 26.638 34.581

TOTAAL ACTIVA 44.315 53.159

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen (5) 42.494 40.364

batig/(negatief) saldo -6.687 2.130

35.807 42.494

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen entreegelden (6) 7.917 8.981

Belastingen 191 389

Overige schulden en overlopende passiva 400 1.295

8.508 10.665

TOTAAL PASSIVA 44.315 53.159

30-jun-22 30-jun-21



Staat van baten en lasten 

alle bedragen in euro’s 

  

Baten

Abonnementen 10.020 0

Losse kaarten 3.742 194

Vriendenbijdrage 580 413

Sponsoring 350 0

Subsidie 2.850 7.174

Verhuur vleugel 908 120

18.450 7.901

Lasten

Honoraria musici 14.325 1.500

Vrijwilligersvergoeding 1.150 1.000

Zaalhuur 4.250 0

F&B musici en bezoekers 1.260 74

Buma Stemra 400 0

Kantoorkosten 2.683 1.947

Stemmen vleugel 632 0

Afschrijving website en huisstijl 500 500

Afschrijving vleugel 750 750

25.950 5.771

Operationeel resultaat -7.500 2.130

Bijzondere baten 813 0

Rentebaten 0

Batig saldo/(tekort) -6.687 2.130

2021/2022 2020/2021



 

TOELICHTING OP DE BALANS 

 
 
(1) Materiële vaste activa (vleugel) 
Dit betreft een vleugel. Over de vleugel wordt afgeschreven. Jaarlijks wordt een bedrag van Euro 750 
afgeschreven. 
 

(2) Website 
De website van de Stichting wordt vernieuwd. De kosten die hiervoor gemaakt worden, worden 
geactiveerd en in drie jaren ten laste van het resultaat gebracht. 
 
(3) Ontwikkeling huisstijl 
De huisstijl van de Stichting wordt vernieuwd. De kosten die hiervoor gemaakt worden, worden 
geactiveerd en in drie jaren ten laste van het resultaat gebracht. 
 

(4) Liquide middelen 
De liquide middelen betreffen twee bankrekeningen bij ABN AMRO, en staan geheel ter vrije 
beschikking aan de vennootschap. 
 
(5) Stichtingsvermogen 
De stichting heeft als hoofddoel het verzorgen van uitvoeringen, lezingen of manifestaties op muzikaal, 
musicologisch, of ander cultureel of artistiek gebied. 
Het vermogen van de Stichting staat ter beschikking aan het bestuur van de Stichting om aan het 
doel te besteden.  
 
(6) Vooruit ontvangen entreegelden 
De stichting heeft op balansdatum reeds abonnementen voor het volgende seizoen verkocht. Deze 
gelden worden als kortlopende verplichting verantwoord op de balans. 
  



Overige gegevens 
 
De jaarrekening 2021/2022 is op 11 november 2022 vastgesteld door het bestuur van Stichting De 
kleine zaal om de hoek. 
 
 
 
 
Phyllis Buyserd, voorzitter 
 
Ingrid Haye, penningmeester 
 
Welmoet Vollers-Kok, secretaris 
 
Lucie Bleumer-van der Klein 
 
 
 


