
Toelichting Financieel verslag 2019 

Het verslag van de MP vermeldt een tekort van  € 13185 (begroting  € 10684). Door het teruglopend 
aantal bezoekers  blijven de inkomsten ruim achter bij de uitgaven.  

Het najaarsconcert  geeft  weliswaar ook een tekort aan van € 5656, maar dit komt  aardig overeen 
met de begroting. 

Het begrote tekort op de concerten  is  in totaal € 16069.  De beide concerten komen  uit op een 
nadelig saldo  van  € 18841. 

De leden zullen begrijpen dat de inkomsten in vergelijking met de uitgaven  te laag zijn  om jaarlijks 
met  2 concerten op dezelfde wijze  (dus met beroepsorkest en solisten)  door te kunnen blijven 
doorgaan. Te denken valt aan een andere locatie dan Spiegel of Dominicanenkerk. 

Het grootste aandeel in de tekorten blijft toch de terugloop van het aantal bezoekers bij  de Mattheus 
Passion.  

Opgemerkt dient te worden dat, naast de tekorten bij de concerten, de volgende eenmalige kosten 
gemaakt zijn.  De  post Diversen kwam hierdoor hoger uit dan begroot.  

 Notariskosten i.v.m. ANBI status   
 Kosten i.v.m. overdracht van het archief naar het Historisch Centrum Overijssel   
 Kosten e-herkenning   
 Aanschaf headset         

 
Al met al is het tekort  in 2019 € 7351 . 

Doordat Caecilia BTW plichtig is, moet 9% afgedragen worden aan de fiscus over binnenkomende 
recette. 
Echter, hierop kan de BTW die Caecilia betaalt in  mindering  worden gebracht op de kosten. Vooral  
in de Spiegel  is het grootste deel van de kosten belast met 21% en die van b.v. orkest en solisten  
met 9% BTW.  
Dit verklaart de teruggave van Spiegel en Dominicanenkerk  van  € 2781. 
 
 
Overzicht inkomsten Toonkunstkoor Caecilia 
 
De contributie bedraagt in 2019 € 240,00 per persoon per jaar, inclusief 5 euro voor de Lief en 
Leedpot.  Echtparen betalen 450 euro. Studenten 100 euro. 
MP zangers betalen €100 ; projectleden voor het  najaarsconcert € 150 . De opbrengsten  van de 
projectleden van MP en najaar worden  aangewend om de tekorten op de concerten te verlagen. 
Het aantal koorleden bedraagt ca. 90. Het is bemoedigend te zien dat dit aantal toeneemt.  
 
Vriendenkring 
Het lidmaatschap voor de Vriendenkring bedraagt € 95. Hiervoor ontvangen de vrienden informatie 
over de concerten en heeft men in totaal recht op 2 gereserveerde plaatsen bij de concerten..  
Caecilia had in 2019  53 vriendleden.  
De Vriendenkring is een vaste bron van inkomsten en bindt bezoekers aan het koor. 
Bram Breur verzorgt de administratie voor de Vriendenkring. Het vele werk dat hij voor Caecilia 
verricht is overweldigend.  Wij zijn hem daarvoor heel dankbaar. 
 
Donateurs: 
Voor 25 euro per jaar kan men donateur worden. Caecilia  had in 2019 5 donateurs, 
 
 
Sponsoring 
In 2019 wordt aan sponsorgeld  € 2890 binnengehaald.  
Een vast aantal sponsors hebben ook in 2019 hun toezegging gedaan. Gelukkig geldt dit ook voor 
2020.  



Echter dit jaar zal het de laatste keer zijn dat Unica (1000 euro) ons sponsort.   
Anneke van Nes doet haar uiterste best om sponsors binnen te halen. Dank daarvoor.  
Willen we doorgaan op dezelfde wijze (dus 2 x per jaar een concert) dan zullen we o.a. meer 
sponsorgeld  moeten binnen halen. Ik  vraag de leden of ze lid willen worden van de 
sponsorcommissie. Ook doe ik een oproep of de leden in de omgeving willen kijken of het mogelijk is 
een sponsor te vinden. Extra vriendleden zijn ook welkom. 
+Samengevat: als Caecilia in de toekomst twee concerten per jaar wil blijven geven zal er meer 
sponsorgeld moeten binnenkomen.   
 
Subsidies; 
Van de Gemeente Zwolle ontvangt Caecilia in 2019 een bijdrage van € 3500 
Dit is een structurele subsidie die bestaat uit € 1125 voor kosten artistieke leiding en  
€  2375 voor uitvoering Mattheus Passion 
Als tegemoetkoming in de huur van  de Spiegel ontvangt Caecilia € 1500 van de Gemeente Zwolle. 
Deze  mag eenmaal per jaar aangevraagd worden.  
 
Anjercollecte 
In 2019 werd 442 euro bijgeschreven voor de Anjercollecte.  
De helft van de opbrengst van de collecte is normaliter voor Caecilia. 
Echter,   2020 is een jubileumjaar voor  het Anjerfonds. Dit betekent dat dit jaar de hele opbrengst 
naar  de clubkas van Caecilia gaat 
Reden om dit jaar met een zo groot mogelijk aantal collectanten op pad te gaan.  
 
Begroting 2020 
 

 De begroting voor 2020 laat een tekort zien van € 2005. De verwachte BTW teruggaaf is  
 € 2000. 
 Er  is uitgegaan van 500 bezoekers voor zowel Mattheus Passion als najaarsconcert. 

              In 2020 mag Caecilia weer een subsidie tegemoetzien van €  3700. Deze was jaren lang  
 €  3500. Een verhoging van 200 euro.  
 Ook mogen we als tegemoetkoming in de huurkosten  van de Spiegel bij de gemeente  
 €  1500  declareren. 
 In de begroting is uitgegaan van een ledental van 85. Inmiddels is dit 91. Ook dit is een 

prachtige bron van inkomsten. Caecilia is springlevend. Laten we het zo houden. 
 
Als we met z’n allen er werk van maken zoveel als mogelijk kaarten te verkopen en  sponsors en/of 
vriendleden binnen te halen, moet het goed komen.  
 
 
Zwolle, februari 2020. 
Magda van Meeteren, penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


