
Financieel jaaroverzicht 2020
Bicycle Showband Crescendo Opende

Balans per 31-12-2020

Bezittingen:
 De inventaris is in 2020 gedaald, dit komt mede door de afschrijvingen. Daarnaast zijn er uniformhoezen en nieuwe 

bekkens aangeschaft.
 Vooruitbetaalde kosten is de verzekeringspremie voor het komende jaar, deze is in december betaald.
 De post te vorderen overig is een teruggave van de energiekosten voor de lichtpaal bij het evenemententerrein, 

daarnaast ontvangen we een klein bedrag aan rente voor de spaarrekening.
 Daarnaast zijn we ondanks corona goed voorzien in liquide middelen.

Schulden:
 De nog te betalen kosten zijn op 31-12 de bankkosten van de maand december en de motorrijtuigenbelasting van 

het 4e kwartaal.
 Het eigen vermogen is dit jaar met € 8.971 gedaald.

Chr. Showband en Wielrijdersmuziekkorps Crescendo, Opende

Balans 31-12-2020
31-12-20 31-12-19 31-12-20 31-12-19

Inventaris 55973 63665 Eigen vermogen 109429 118400
Te vorderen 1154 5840 Nog te betalen kosten 308 518
Liquide middelen 52611 49412

Totaal bezittingen 109737 118917 Totaal schulden 109737 118917



Opbrengsten:
 De grootste financiële tegenvallers dit jaar door corona waren natuurlijk het niet doorgaan van optredens. De post 

optredens is dan ook aanzienlijk gedaald ten opzichte van de  begroting.
 I.v.m. corona hebben we aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming van € 4.000. Hierdoor is de post 

subsidies hoger uitgevallen dan verwacht.
 Eind 2020 hebben we een hoger bedrag ontvangen van Promo dan verwacht, hier zijn we ontzettend blij mee!

Kosten:
 De buskosten, brandstofkosten en overige vrachtwagenkosten zijn door het annuleren van veel optredens gedaald. 
 Bij de jeugd zijn natuurlijk ook diverse optredens niet door gegaan waardoor hun resultaat negatief is geëindigd.
 De kosten van de huur van sporthallen is door het niet kunnen repeteren lager uitgevallen dan begroot.
 De vrachtwagen is in 2020 APK gekeurd en hier kwamen enkele onverwachte kosten uit voort.
 De post promotiekosten is hoger uitgevallen dan begroot, dit komt mede door de aanschaf van een nieuwe camera.

Al met al hebben we in 2020 een negatief resultaat geboekt van € 8.970. Dit komt door het annuleren van veel 
optredens waardoor we veel opbrengsten zijn misgelopen.

Chr. Showband en Wielrijdersmuziekkorps Crescendo, Opende

Resultatenrekening 2020
Begroting Begroting

2020 2019 2020 2021
Opbrengsten 32.280 77.404 58.243 50.907 

Kostprijs 9.823 30.284 28.749 25.228 
Jeugd 151 585 400 400 
Huisvestingskosten 3.396 7.452 7.556 7.645 
Onderhoud 1.837 5.643 2.750 2.100 
Vrachtwagenkosten 4.140 11.058 6.672 6.737 
Kantoorkosten 1.668 1.706 1.680 1.730 
Afschrijvingen 9.358 14.835 14.000 10.000 
Overige kosten 10.734 7.975 9.055 7.750 
Rente en bankkosten 143 177 178 177-

41.250 79.715 71.040 61.413 
Resultaat 8.970- 2.311- 12.797- 10.506-


