
Financieel overzicht 2018
Bicycle Showband Crescendo

Bezittingen:
 De inventaris is in 2018 gestegen, dit is mede gekomen door de aanschaf van de bugels.
 Daarnaast zijn er nieuwe delen van uniformen bij gekomen dit jaar, waardoor de uniformen in bezit zijn 

gestegen.
 Nog te vorderen post per 31-12 is o.a. een factuur van een optreden, deze is inmiddels in 2019 

ontvangen.
 De bank is wederom dit jaar goed gevuld, zowel voor de jeugd als Crescendo.

Schulden:
 Vooruitbetaalde kosten zijn facturen die in 2019 betaald zijn maar betrekking hebben op 2018.
 Tevens vallen de mutaties van Bremen onder vooruitbetaalde kosten. De betalingen van de supporters 

zijn vrijwel allemaal in 2018 ontvangen, in 2019 vindt de eindverrekening plaats.
 Het eigen vermogen is dit jaar met bijna € 24.000 gestegen.

Chr. Showband en Wielrijdersmuziekkorps Crescendo, Opende

Balans 31-12-2018
31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17

Inventaris 74.620 66.478 Eigen vermogen 120.712 96.790 
Te vorderen 1.998 1.963 Nog te betalen kosten 4.994 355 
Liquide middelen 49.088 28.704 

Totaal bezittingen 125.706 97.145 Totaal schulden 125.706 97.145 



Opbrengsten:
 Wederom een goed jaar gedraaid met veel betaalde optredens.
 De opbrengsten voor giften en subsidies zijn extreem hoger uitgevallen door de prachtige bijdrages en 

giften van instanties die Crescendo 7 bugels hebben bezorgd.
 Daarnaast heeft de eindejaarsactie en Prins Bernard Cultuurfonds Collecte weer leuke bedragen 

opgeleverd, en natuurlijk niet te vergeten de goede merchandise verkoop tijdens ons optreden in 
Moskou.

Kosten:
 Bus kosten zijn lager uitgevallen dan begroot.
 De kostenpost leiding is vrijwel hetzelfde gebleven als begroot.
 De Jeugd heeft het wederom dit jaar goed gedaan, weer in positieve cijfers geëindigd!
 Sinds 2018 staat de kostenpost elektra ook op de resultatenrekening, de lichtpaal die geplaatst is op het

evenemententerrein is aangesloten en dit brengt uiteraard kosten met zich mee. 
 Onderhoud aan instrumenten en fietsen is vrijwel gelijk gebleven aan de begroting.
 Brandstofkosten zijn veel lager uit gevallen, mede doordat de vrachtwagen een andere route heeft 

gereden naar Bergen in Noorwegen waardoor er meer is gevaren dan gereden.
 De kosten voor promotieartikelen is hoger uitgevallen dan begroot, dit komt door de aanschaf van 

verschillende producten voor de verkoop.
 Kantoorartikelen is hoger uitgevallen door de aanschaf van een nieuwe kas-kluis, mappen, aanschaf 

harde schijf voor bestuursarchief e.d.
 Algemene kosten zijn hoger uitgevallen door podium voor het NJC en krantenadvertenties.

Chr. Showband en Wielrijdersmuziekkorps Crescendo, Opende

Resultatenrekening 2018
Begroting Begroting

2018 2017 2018 2019
Opbrengsten 87.633 70.641 64.050 67.898 

Kostprijs 25.487 34.180 29.200 31.960 
Jeugd 1.916- 1.880- 1.500- 1.500-
Huisvestingskosten 7.203 8.926 7.100 7.550 
Onderhoud 3.846 6.195 3.250 3.000 
Vrachtwagenkosten 6.805 9.904 9.810 11.339 
Kantoorkosten 1.682 1.647 1.690 1.690 
Afschrijvingen 13.946 13.592 14.000 14.000 
Overige kosten 6.495 5.919 6.400 6.100 
Rente en bankkosten 203 262 184 175 

63.751 78.745 70.134 74.314 

Resultaat 23.882 8.104- 6.084- 6.416-


