
Balans 31-12-2013 

  31-12-2013 31-12-2012     31-12-2013 31-12-2012 

 

€ € 

  

€ € 

Lening - 14.008  

 

Eigen vermogen 103.014 92.222 

Inventaris 69.508 45.333 

 

Nog te betalen 1.494 2.917 

Te vorderen 5.030 8.307 

    Liquide middelen 29.969 27.491 

           Totaal bezittingen 104.508 95.139 

 

Totaal schulden 104.508 95.139 

 

Een toelichting op de balans per 31-12-2013. 

Bezittingen: 

• Het geleende geld aan SBVC staat niet meer op de balans. Dit bedrag is begin 2013 terug 

ontvangen. 

• Er is niet zoveel gebeurd qua aanschaf van inventaris. Er is 1 snaredrum voor de jeugd gekocht.  

• De vorderingen bestaan uit nog te ontvangen geld van een optreden, contributie en rente van de 

spaarrekening. 

• Het saldo van de bank en kas is behoorlijk hoog, hiermee kunnen we hopelijk het komende jaar 

een nieuwe vrachtwagen aanschaffen. 

 

Schulden: 

• De nog te betalen kosten is met name de verrekening met SWJK over 2013 die nog plaats moet 

vinden. Daarnaast nog een klein bedrag aan rente en bankkosten. 

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

  



Staat van baten en lasten 2013 

   

   

Begroting Begroting 

 

2013 2012 2013 2014 

 € € € € 

Opbrengsten 91.030  99.090  68.930  68.150  

Kostprijs 39.811  33.872  25.025  30.600  

Jeugd 285- 1.820  2.320  1.000  

Huisvestingskosten 7.381  7.207  7.500  7.000  

Onderhoud 4.412  3.659  3.500  3.700  

Vervoerskosten 10.122  10.109  10.500  8.750  

Kantoorkosten 1.508  1.447  2.100  1.900  

Afschrijvingen 11.602  10.689  11.718  10.555  

Overige kosten 5.724  6.972  8.450  4.850  

Rente en bankkosten 37- 38- 100  100  

 

80.238  75.737  71.213  68.455  

Resultaat 10.792 23.353 2.283- 305- 

 

Een toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2013. 

Baten: 

• De opbrengsten zijn in totaal ongeveer € 23.000 hoger uitgekomen dan begroot. Dit komt m.n. 

doordat er gedurende het jaar nog een aantal goed betaalde optredens zijn bijgekomen (€ 

16.000 hoger dan begroot). Ook de subsidies zijn hoger uitgekomen dan begroot. Dit komt 

doordat de subsidie van de Rabobank voor het uniform €2.500,- hoger is dan in eerste instantie 

was toegezegd. De merchandising is bijna € 300 hoger uitgekomen o.a. door de verkoop in 

Frankrijk. Dit jaar hebben we ook weer de bijdrage van Promo Crescendo ontvangen. 

 

Lasten: 

• De vervoerskosten zijn bijna gelijk als begroot.  

• De kostprijs is evenredig gestegen als het optredengeld. 

• De vergoeding aan de leiding is iets hoger dan verwacht. Dit komt mede dankzij de extra 

optredens die er zijn geweest. 

• De kosten voor de jeugd zijn lager uitgevallen dan zowel begroot als het jaar ervoor. Dit komt 

omdat er geen inkomsten voor muzieklessen meer binnenkomen zoals voorgaande jaren. 

• De huisvestingskosten zijn ongeveer gelijk aan de begroting. 

• Dit jaar is het bedrag voor onderhoud van instrumenten opgelopen. Hopelijk kunnen we deze 

post volgend jaar met z´n allen beperken door zuinig met de instrumenten om te gaan.  

• De vrachtwagen is ook dit jaar weer goed erdoor gekomen. De kosten zijn iets opgelopen 

waardoor we toch genoodzaakt zijn om het komende jaar uit te kijken naar een nieuwe 

vrachtwagen. 

• In de overige kosten zit o.a. de kosten voor het WMC. 

• Door het hoge banksaldo op de spaarrekening, hebben we afgelopen jaar een mooie rente 

ontvangen. 

 

 

Namens de penningmeester 

Mevr. D. de Vries 


