
 

Financieel verslag 2016 

  Resultatenrekening 2016 
 

KOSTEN EN BATEN 
Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Begroting 

2016 2016 2015 2017 2018 
KOSTEN:           

Concerten 3.811,06 4.650,00 4.377,63 4.350,00 4.350,00 

Bijzondere projecten 0,00  0,00 0,00   0,00   0,00 

Overige kosten 2.346,82 2100,00 2.346,11 2.450,00 2.450,00 

Totaal kosten 6.157,88 6.750,00 6.723,74 6.800,00 6.800,00 

            

BATEN:           

Contributies 3.845,25 3.700,00 3.751,25 4.400,00 4.400,00 

Bijzondere projecten 0,00   0,00 0,00   0,00   0,00 

Overige inkomsten 4.002,99 2.539,00 2.543,20 2.726,00 2.726,00 

Totaal baten 7.848,24 6.239,00 6.294,45 7.126,00 7.126,00 

Saldo resultaat 1.690,36 -511,00 -429,29 326,00 326,00 

 
- over - - tekort - - tekort - - over - - over - 

 

 
Toelichting 

 
LASTEN:                                 
Concerten: Honoraria, reiskosten, programma- en bijkomende kosten 
Overige kosten: Bestuurs- en administratiekosten, publicaties en 
geluidsarchief 
 

BATEN: 
Contributies: 315 leden x gemiddeld € 12,21 = € 3.751,25 
 Nieuwe leden betalen pas in 2017 voor het eerst  
 (doelstelling blijft een ledenbestand van minimaal 350 leden) 
Overige inkomsten: Sponsors concerten, subsidie en giften 
 

BEGROTINGEN: 
Saldi over 2017: € 326,00 en  2017: € 326,00 gaan naar de 
Reserve bijzondere activiteiten. 
 

 
 
 
 
JAARLIJKSE ACTIVITEITEN 
* 10 zomeravondconcerten (op donderdag) door gerenommeerde beiaardiers uit binnen- en buitenland 
* gemiddeld 4 bespelingen in de maand mei (op dinsdag) door beiaardstudenten (de “meideun”) 
* 3 bespelingen op feestdagen: op Pasen, Kerst en Oudjaarsdag en een bespeling op de verjaardagen van Koning en Kroonprinses 
* wekelijkse marktbespelingen op maandagmiddag en vrijdagmiddag door de stadsbeiaardier 
* het op aanvraag verzorgen van circa 20 rondleidingen in de toren en de beiaard voor o.a. Nijkerkse scholen 
   en het meewerken aan rondleidingen in het kader van stadswandelingen 
* het instandhouden van de luisterplaats t.b.v. de zomeravondconcerten en de meideunen 
* het instandhouden en toegankelijk houden van het archief met daarin de geschiedenis van de Nijkerkse beiaard, toren  
   en beiaardcultuur opgenomen 
* promotie van toren en beiaard als cultureel erfgoed en bezienswaardigheid 

 

 
 
 

Ledenverloop: 
 

Stand per 1 januari 2016  315 
Bij: Nieuwe leden  +37 
Af: Opzeggingen, verhuizingen                    
      en overlijden   -10 
Stand per 31 december 2016  342 
 

Gemiddeld contributiebedrag: 
2004: € 10,64 / 2005: € 10,38 / 2006: € 10,18 
2007: € 10,43 / 2008: € 10,96 / 2009: € 10,57 
2010: € 11,17 / 2011: € 11,40 / 2012: € 10,95 
2013: € 11,92 / 2014: € 11,13 / 2015: € 11.91 
2016: € 12,21 
 

Wegens non-betaling wordt 1 lid 
voorgedragen voor royement 



 
 

 Balans 
 

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015 PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015 

Betaal-/spaarrekeningen 18.154,91 12.269,59 
Reserve inrichting 
Luisterplaats 5.768,90 2.268,90 

Voorraden PR-materiaal 0,00 4,00 Reserve bijz. activiteiten 2.397,75 3.285,15 

 
    Algemene reserve 6.890.69 7.319,98 

Te vorderen  472,64 669,20 Te betalen 1.879,85 498,05 

                 Saldo  1.690,36  -429.29  

TOTALEN 18.627,55  12.942,79 TOTALEN 18.627,55 12.942,79 

       Toelichting 
 
Voorraad PR-materiaal 
Heeft betrekking op boekjes, cd’s, dvd’s en prentbriefkaarten 
De waarde ervan is geheel afgeschreven. 
 
Reserve bijzondere activiteiten 
Saldo 1 januari 2016                        3.285,15 
   bij: Inflatiecorrectie                                   16,42 
   bij: Opbrengst verkoop producten                           17,50 
   bij: Rabobank Clubkas Campagne           577,00 
   af: Bijdrage Museum Nijkerk t.b.v. infozuil          577,00 
   af: terugboeking dvd’s in consignatie geleverd -141,50 
   af: Slotconcert                                                        -779,82 
Saldo 31 december 2015                        2.397,75 
 
De opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne vervangt de andere bijdragen van de Rabobank in de vorm van donatie en 
advertentie. In 2016 werd samengewerkt met het Museum Nijkerk voor de financiering van de infozuil. 
 
Reserve inrichting  Luisterplaats 
De reserve inrichting Luisterplaats is in 2016 met € 3.500 toegenomen dankzij een gift van de Stichting Muziek Promotie 
Nijkerk (SMPN). Begin 2017 is wederom een gift ontvangen van de SMPN die in 2017 aan de reserve wordt toegevoegd. 
 
1.  Vaststellen van de jaarrekening 2016 

     De jaarrekening is op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 april vastgesteld. 

2.  Vaststellen van de begroting 2017 

      De begroting  is op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 april vastgesteld.  

3.  Voorlopig vaststellen van de begroting 2018 

      De begroting  is op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 april vastgesteld.  

4.  Boeking saldo 2016 

    - Voorgesteld wordt het positieve resultaat toe te voegen aan de Reserve bijzondere activiteiten. 

    - Het overschot is ontstaan door incidentele meevallers aan de kosten- en batenkant 

    - De Algemene Reserve blijft (ruim) overeenkomen met de doelstelling om hiermee de uitgaven van maximaal een jaar te 

      kunnen dekken  

 

Nijkerk, april 2017     
 
A. van Asperen, penningmeester Nijkerkse Klokkenspelvereniging 

 

 

Mogelijke bestemmingen voor de reserve zijn: 
- Bijzondere beiaard-activiteit of slotconcert 
- Bijzondere projecten t.b.v. ledenwerving en   
   ledenfaciliteiten 
- Uitbreiden website 
- Vaste TV-verbinding toren-luisterplaats 
- Verfraaien of wijzigingen van luisterplaats 
- Uitbreiden website 
- Verdere digitalisering van het archief zodat de gegevens            
via de website toegankelijk zijn 
 
 
 
 
 


