
Bijlage 1 

       Balans 31-12-2014 

  31-12-14 31-12-13 
 

  31-12-14 31-12-13 

     
    

Lening            -            -  
 

Eigen vermogen    105.619  
           

103.014  

Inventaris            80.679            69.508 
 

Nog te betalen       158  
              

1.494 

Te vorderen 
              

1.117  
                  

5.030 
    

Liquide middelen            23.981 
               

           29.969 
    

     
    

Totaal bezittingen 
           
105.777 

                  
104.508 

 
Totaal schulden    105.777  

           
104.508 

 
Een toelichting op de balans per 31-12-2014. 
Bezittingen: 

 Dit jaar is er een nieuwe truck aangeschaft wat resulteert in een hogere inventarispost. 

 De vorderingen bestaan uit nog te ontvangen geld voor SWJK die verrekend moeten worden met 
Showband Marum en de rente van de spaarrekening die wij nog moeten ontvangen.  

 Het saldo van de bank en kas is positief. Hiermee kunnen wij het komende jaar ons Volendams kostuum 
een boost geven. 

 
Schulden: 

 De nog te betalen kosten betreft o.a. de bankkosten die nog betaald moet worden.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Bijlage 2 
 

Winst-/verliesrekening 2014 
 

 

   
Begroting Begroting 

 
2014 2013 2014 2015 

Opbrengsten 
         

66.283         91.030           68.150 67.150       

     
Kostprijs 

         
26.991         39.811           30.600 29.950       

Jeugd 
           

644          285-             1000 1.000 

Huisvestingskosten 
           

7.171           7.381  
                 

7.000 7.100 

Onderhoud 
           

2.555           4.412             3.700 2.700         

Vervoerskosten 
         

6.818  
         

10.122          8.750 8.000       

Kantoorkosten 
           

3.154           1.508             1.900  2.050         

Afschrijvingen 
         

11.848  
         

11.602  
           

10.555 11.800       

Overige kosten 
           

4.314           5.724             4.850 4.750        

Rente en bankkosten 183                
                 

37-               100   150             

 

         
63.678        80.238           68.455 67.500       

     

Resultaat 
         

2.605  
         

10.792          305- 350-         
 

 

Een toelichting op de resultatenrekening over het jaar 2014. 
Opbrengsten: 

 De opbrengsten zijn bijna even veel als begroot. Dit hebben wij goed kunnen inschatten.  
De opbrengsten uit optredens zijn minder dan begroot ivm de verre reizen waarvoor extra kosten zijn 
gemaakt. Daarentegen is er een bijdrage gedaan door Stichting Promo voor het bekostigen van de 
verbeteringen aan het Volendams kostuum komend jaar.  

 
Kosten: 

 De kostprijs betreft de vervoerskosten, vergoeding leiding, onkosten uniformen en nieuw aan te schaffen 
muziek. Dit is lager uitgevallen dan begroot. Dit kom mede door de lagere kosten van de instructie. 

 De kosten voor de jeugd zijn iets lager uitgevallen dan er begroot is. Wel is er een groot verschil met vorig 
jaar. Dit komt voornamelijk door de kosten van het nieuwe uniform. Uiteindelijk vallen de kosten wel mee 
aangezien hier ook een gift voor is geweest. 

 De huisvestingskosten zijn ongeveer gelijk aan de begroting. 

 Dit jaar is het bedrag voor onderhoud van instrumenten een stuk lager dan vorig jaar. Laten we dit zo vast 
houden. De kosten voor de onderhoud van de fietsen is wel iets hoger dan begroot ivm het aanpakken van 
de rekjes waar de fietsen op staan. Uiteindelijk wijken wij niet veel af van de begroting. 

 De truck is dit jaar vervangen. Doordat we nog een mooi bedrag voor de oude truck mochten ontvangen 
zijn de vervoerskosten een stukje lager dan begroot. 

 De kantoorkosten zijn hoog uitgevallen omdat wij nieuw briefpapier en enveloppen hebben aangeschaft. 
Dit was niet meegenomen in de begroting. 

 In de overige kosten zitten o.a. de kosten voor verzekeringen. Deze post verschilt ook niet erg veel met de 
begroting. 

 


