
 

Balans 31-12-2012 

  31-12-2012 31-12-2011     31-12-2012 31-12-2011 

 € €   € € 

Activa 

   

Passiva     

Lening 14.008  14.771  

 

Eigen vermogen 92.172  68.819  

Inventaris 45.333  47.964  

 

Nog te betalen 2.917  2.559  

Te vorderen 8.257  372  

    Liquide middelen 27.491  8.270  

    

     

    

Totaal activa 95.089  71.378  

 

Totaal passiva 95.089  71.378  

 

Toelichting balans per 31-12-2012 

 

Activa: 

Het geleende geld aan SBVC staat nog steeds op de balans. Dit is echter een momentopname op 31-

12-2012. Inmiddels hebben wij dit bedrag weer volledig terugontvangen. 

Er is niet zoveel gebeurd qua aanschaf van inventaris. Er zijn 3 alt saxen aangeschaft. Een ervan 

huurden wij al een paar jaar, deze hebben we tegen een goede prijs kunnen overkopen. De andere 

twee instrumenten zijn bedoeld voor jeugdleden en zijn in december 2012 aangeschaft met geld wat 

wij van De Stjelp in 2011 hadden ontvangen. Deze instrumenten zullen in 2013 nog officieel worden 

aangeboden aan de betreffende jeugdleden. 

De vorderingen bestaan uit nog te ontvangen geld van een optreden, de Grote Club Actie, 

contributie, bijdrage van Promo en rente van de spaarrekening. 

Het saldo van de bank en kas is behoorlijk hoog, hiermee kunnen we de uniformen betalen. 

 

Passiva: 

De nog te betalen kosten is met name de verrekening met SWJK over 2011/2012 die nog plaats moet 

vinden en 1 van de altsaxen die eind december is aangeschaft. Daarnaast nog een klein bedrag aan 

rente en bankkosten. 

Het eigen vermogen van Crescendo is dit jaar fors toegenomen door een hoog positief resultaat. 

  



Staat van baten en lasten 2012 

   

Begroting Begroting 

 

2012 2011 2012 2013 

 € € € € 

Baten:     

Opbrengsten 99.090  73.184  64.975  68.930  

     

Lasten: 

    Kostprijs 33.872  30.842  29.450  25.025  

Jeugd 1.820  4.406   4.600  2.320  

Huisvestingskosten 7.207  6.603  10.000  7.500  

Onderhoud 3.659  3.884  2.500  3.500  

Vervoerskosten 10.109  8.747  13.600  10.500  

Kantoorkosten 1.447  2.161  2.100  2.100  

Afschrijvingen 10.689  8.121  8.400  11.718  

Overige kosten 6.972  6.250  4.650  8.450  

Rente en bankkosten 38- 9- 150  100  

Totaal lasten 75.737  71.005  75.450  71.213  

     Resultaat 23.353  2.179  10.475- 2.283- 

 

Toelichting staat van baten en lasten 2012. 

 

Baten: 

De opbrengsten zijn in totaal ongeveer € 34.000 hoger uitgekomen dan begroot. Dit komt m.n. 

doordat er gedurende het jaar nog een aantal goed betaalde optredens zijn bijgekomen (€ 10.000 

hoger dan begroot). Ook de merchandising is € 800 hoger uitgekomen. Dan natuurlijk alle giften en 

opbrengsten van acties voor het nieuwe uniform (+/- € 24.000). Dit jaar hebben we ook weer de 

bijdrage van Promo Crescendo ontvangen. 

 

Lasten: 

De vervoerskosten zijn ongeveer gelijk aan voorgaand jaar en de begroting. 

De vergoeding aan de leiding is hoger, aangezien we afgelopen jaar druk bezig zijn geweest met 2 

nieuwe shows voor het WMC. 

De kosten voor de jeugd lijken fors lager te zijn geweest. Dit is echter een vertekend beeld. Ik heb in 

2011 een bedrag opgenomen als verrekening voor SWJK met Marum. Zoals ik echter nu de kosten 

bekijk, is dit bedrag € 1.000 te hoog geweest. Dit heb ik in de boekhouding van 2012 gecorrigeerd. 

De huisvestingskosten zijn fors lager (€ 2.800). Bij het opstellen van de begroting voor 2012 had SBVC 

een huur bepaald van € 9.000. Dit is gelukkig aan het eind van het jaar bijgesteld naar een bedrag van 

€ 6.500. 

Ook dit jaar is het onderhoud van instrumenten een stuk hoger uitgevallen. 

De vrachtwagen is ook dit jaar weer goed erdoor gekomen. De kosten zijn binnen de perken 

gebleven. 

In de overige kosten zit het werkweekend en de aanbetaling/borg voor het WMC. 

Door het hoge banksaldo op de spaarrekening, hebben we afgelopen jaar een mooie rente 

ontvangen. 

 

 

Namens de penningmeester: 

Mevr. S.M.H.J. Jelsma-Goessen 


