
Bijlage 1.

Een toelichting op de balans per 31-12-2016.
Bezittingen:
 Het inventaris is dit jaar gedaald. Dit komt door de afschrijvingen. Er is geen nieuw inventaris bijgekocht.
 De post te vorderen bestaat uit een 3 tal optredens die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden maar nog niet 

zijn betaald. Ook zit hier nog een factuur bij voor het evenementen terrein die nog aan ons betaald moet worden. 
De rente op onze spaarrekening moet ook nog ontvangen worden.

 Het saldo van de Liquide middelen is een stuk gedaald het afgelopen jaar. Dit komt doordat wij grote uitgaven 
hebben gedaan voor het evenemententerrein. 

Schulden:
 Het eigen vermogen van Crescendo is dit jaar afgenomen door het negatieve resultaat.
 De nog te betalen kosten betreft o.a. de bankkosten die nog betaald moet worden en een paar declaraties die nog 

niet betaald waren.

Chr. Showband en Wielrijdersmuziekkorps Crescendo, Opende

Balans 31-12-16
31-12-16 31-12-15 31-12-16 31-12-15

Lening  -  - Eigen vermogen 100.293 134.175 
Inventaris 66.581 80.242 Nog te betalen 9.314 2.021 
Te vorderen 14.136 5.632 
Liquide middelen 28.891 50.323 

Totaal bezittingen 109.608 136.196 Totaal schulden 109.608 136.196 



Bijlage 2.

Winst-/ verliesrekening 2016

Toelichting op de resultatenrekening over het jaar 2016.

Opbrengsten:
 De opbrengsten zijn iets hoger dan begroot. Dit komt doordat het optredengeld hoger is uitgevallen dan verwacht. 

Ook waren de giften hoger dan de begroting.

Kosten:
 De kostprijs betreft de vervoerskosten, vergoeding leiding, onkosten uniformen en nieuw aan te schaffen muziek. 

Al deze posten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Aangezien we meer optredens gehad hebben dan verwacht 
zijn de vervoerskosten ook hoger. 

 De kosten voor de jeugd zijn flink lager uitgevallen dan er begroot is. Dit komt voornamelijk door de extra betaalde 
optredens die zij gehad hebben. 

 De huisvestingskosten zijn iets hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door de vele showrepetities die wij 
binnen hebben gehad het afgelopen jaar.

 Het bedrag voor onderhoud van instrumenten en fietsen is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Vooral de 
onkosten voor de instrumenten is dit jaar flink gestegen. 

 De vervoerskosten zijn flink hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door het onderhoud vrachtwagen die 
onvoorzien waren zoals een klapband. 

 De kantoorkosten zijn lager uitgevallen dan begroot en dan vorig jaar. 
 Deze post is bijna gelijk aan de begroting doordat je dit meteen al kan uitrekenen. Je weet alleen nog niet of het 

komende jaar er nog iets bij gaat komen om op af te schrijven.
 In de overige kosten zitten o.a. de kosten voor verzekeringen en de kosten voor het evenementen terrein. Deze 

post verschilt wel flink met de begroting. Er was namelijk niet duidelijk of dit jaar de financiën voor het 
oefenterrein al rond zouden zijn en daarom niet mee begroot.

Chr. Showband en Wielrijdersmuziekkorps Crescendo, Opende

Resultatenrekening 2016
Begroting Begroting

2016 2015 2016 2017
Opbrengsten 69.431 101.075 61.520 
Kostprijs 30.795 34.004 25.450 
Jeugd 753- 1.366- 250 
Huisvestingskosten 8.149 6.861 7.100 
Onderhoud 2.888 2.315 2.250 
Vervoerskosten 11.401 8.164 5.250 
Kantoorkosten 1.461 1.490 1.570 
Afschrijvingen 13.660 12.425 13.700 
Overige kosten 35.497 8.474 6.300 
Rente en bankkosten 216 152 150 

103.314 72.519 62.020  - 

Resultaat 33.883- 28.556 500-  - 


