
Financieel overzicht 2019
Bicycle Showband Crescendo

Bezittingen:
– De inventaris is gedaald, dit komt mede door de afschrijvingen.
– De fietsen zijn dit jaar volledig afgeschreven.
– Nog te vorderen was o.a. nog te ontvangen optredengeld, deze is inmiddels in 2020 ontvangen. 

Schulden:
– Nog te betalen kosten zijn o.a. te betalen facturen van een sporthal, bankkosten en 
relatiegeschenken. Deze zijn in 2020 voldaan.
– Het eigen vermogen is met € 2.312 gedaald.

Chr. Showband en Wielrijdersmuziekkorps Crescendo, Opende

Balans 31-12-2019
31-12-19 31-12-18 31-12-19 31-12-18

Inventaris 63.665 74.620 Eigen vermogen 118.400 120.712 
Te vorderen 5.840 1.998 Nog te betalen kosten 518 4.994 
Liquide middelen 49.412 49.088 

Totaal bezittingen 118.917 125.705 Totaal schulden 118.917 125.705 



Opbrengsten:
– Mede door de hogere bijdrage van PROMO zijn de opbrengsten hoger uitgevallen.
– Daarnaast hebben we hogere giften en subsidies ontvangen.
– Door meer optredens is het optredengeld ook hoger uitgevallen dan begroot.

Kosten:
– De kostprijs betreft de vervoerskosten, vergoeding leiding, onkosten uniformen en nieuw aan te 
schaffen muziek. Deze is ongeveer gelijk aan de begroting. 
– De jeugd heeft in 2019 een negatief resultaat geboekt, dit komt mede door de aanschaf nieuwe 
show en de investering in het project van het werven van nieuwe jeugdleden.
– Huisvestingskosten is ongeveer gelijk aan de begroting. Hierin zit o.a. de huur voor sporthallen 
voor de showrepetities en huur van het clubgebouw.
– Door de aanvoer van nieuwe jeugdleden zijn er veel oude instrumenten voor onderhoud geweest
wat zorgt voor een hogere uitgave dan begroot. Daarnaast zijn er diverse uniform onderdelen 
aangepast.
– Overige kosten zijn o.a. de verzekering. In 2019 zijn wij overgestapt naar een nieuwe 
verzekeraar, hierbij is een taxatie uitgevoerd op de instrumenten en uniformen. Dit heeft extra 
kosten met zich mee gebracht.

Chr. Showband en Wielrijdersmuziekkorps Crescendo, Opende

Resultatenrekening 2019
Begroting Begroting

2019 2018 2019 2020
Opbrengsten 77.404 87.633 67.898 58.243 

Kostprijs 30.284 25.487 31.960 28.749 
Jeugd 585 1.916- 1.500- 400 
Huisvestingskosten 7.452 7.203 7.550 7.556 
Onderhoud 5.643 3.846 3.000 2.750 
Vrachtwagenkosten 11.058 6.805 11.339 6.672 
Kantoorkosten 1.706 1.682 1.690 1.680 
Afschrijvingen 14.835 13.946 14.000 14.000 
Overige kosten 7.975 6.495 6.100 9.055 
Rente en bankkosten 177 203 175 178 

79.715 63.751 74.314 71.040 
Resultaat 2.311- 23.881 6.416- 12.797-


