
Financieel overzicht 2021 

Bicycle Showband Crescendo 

 

Bezittingen: 
- Het inventaris is dit jaar gedaald. Dit komt door de afschrijvingen. Er is een nieuwe kunststof bas 

aangeschaft en schoenen voor het uniform. 
- In de post te vorderen staan nog enkele facturen die nog moeten worden voldaan.  
- De bank en kas zijn op dit moment goed gevuld, dit mede door verschillende bijdrages. 

 
Schulden: 
- Er zijn nog enkele facturen die in januari 2022 zijn betaald maar betrekking hebben op het jaar 

2021. 
- Daarnaast zijn er bankkosten die in 2022 betaald worden maar betrekking hebben op 2021. 
- Het eigen vermogen van Crescendo is dit jaar toegenomen met het resultaat van circa € 700. 
  

Chr. Showband en Wielrijdersmuziekkorps Crescendo, Opende           

Balans 31-12-2017        

  31-12-21 31-12-20     31-12-21 31-12-20  

          
Inventaris 52.158 55.974  Eigen vermogen 110091 109429  
Te vorderen 262 1153  Nog te betalen 675 309  
Liquide middelen 66418 52611  Tussenrekening 8072   

        

          
Totaal bezittingen  118.838  109.737  Totaal schulden 118.838 109.737  

        



Chr. Showband en Wielrijdersmuziekkorps Crescendo, Opende        

Resultatenrekening 2021      

   Begroting Begroting 

 2020 2021 2021 2022  
Opbrengsten 32.280 34.685 51691 52.563  
      

Kostprijs  9.823  8.543 25.228 22.423  
Jeugd  151- 355- 861- 500-  
Huisvestingskosten  3.396  4.524 7.645 9.700  
Onderhoud  1.837  1.920 2.100 2.600  
Vrachtwagenkosten  4.140  1.181 6.737 6.960  
Kantoorkosten  1.668  1.093 1.730 1.735  
Afschrijvingen  9.358  8.953 10.000 10.000  
Overige kosten  10.734  8.015 7.250 11.100  
Rente en bankkosten  143   148  173 156  

  41.250  34.023 60.002 64.174        

Resultaat  8.970- 662 8.311- 11.611-  
 

Opbrengsten      
- Door corona zijn er bijna geen inkomsten uit optredens geweest. Wel hebben we aanspraak 

kunnen maken op tegemoetkomingssubsidies vanwege corona.   

- Ook zijn we blij met het bedrag dat we van Promo hebben mogen ontvangen. 

Kosten 

- De kostprijs betreft de vervoerskosten, vergoeding leiding, onkosten uniformen en nieuw aan te 

schaffen muziek. Vanwege corona hebben we minder kunnen doen en zijn deze kosten dan ook 

lager uitgevallen dan begroot. 

- Door de jeugdsponsoractie van de Poiesz heeft de jeugd een positief resultaat geboekt. 

- Huisvestingskosten zijn lager uitgevallen aangezien we korting hebben gekregen van het 

BaronTheater op de huur i.v.m. corona. Verder hebben we weinig gebruik gemaakt van 

sporthallen. 

- Onderhoud is nagenoeg gelijk gebleven, hier zitten de standaard onderhoud investeringen aan 

instrumenten in.  

- De vrachtwagenkosten zijn laag uitgevallen doordat de vrachtwagen weinig is gebruikt en het 

onderhoud voor dat jaar is gesponsord.  

- Afschrijvingen blijven zoals elk ongeveer hetzelfde. 

- Overige kosten zijn in 2021 laag gebleven. Hierin zitten o.a. de verzekeringspremie en kosten 

voor het evenemententerrein. 

- Rente en bankkosten zijn nagenoeg gelijk.  

 

Ondanks dat de inkomsten in 2021 een stuk lager zijn uitgevallen dan begroot hebben we de kosten 

ook laag kunnen houden en daardoor zijn we onder aan de streep positief uit gekomen.  

 

Namens de penningmeester, 

Thomas van der Zwaag 



 


