
  

Peilmoment 1-7-2017
Begroting 

2016/2017

Resultatenrekening 

2016/2017

Begroting 

2017/2018

Uitgaven

Honoraria en commissies € 27.550 € 23.578 € 30.000

Oosterpoort € 14.000 € 14.621 € 14.000

- huur Kleine Zaal € 5.500

- faciliteiten en concertkosten € 3.007

- afdracht OP overige kosten € 6.114

Programmatoelichtingen e.a. drukkosten € 2.900 € 2.062 € 2.200

Kosten algemeen en vriendenconcert € 1.000 € 1.095 € 1.500

Totaal uitgaven € 45.450 € 41.356 € 47.700

Inkomsten
Abonnementen + losse kaarten 2016/2017 € 32.000 € 33.932 € 33.000

Kaartverkoop 16/17 - GMV € 27.383

Kaartverkoop 16/17 - Oosterpoort € 6.550

Programmatoelichtingen € 250 € 368

Wenckebachfonds € 1.500 € 1.500 € 2.000

Giften (via Wenckebachfonds) € 5.000

BTW-teruggave € 1.500 € 2.315 € 2.000

Diversen € 50 € 23 € 40

Totaal inkomsten € 35.300 € 43.138 € 37.040
 

 Resultaat + / - -€ 10.150 € 1.782 -€ 10.660

Balans   -   Peilmoment 1-7-2017

Activa 30-6-2017 Passiva 30-6-2017

Zkl rekening IBAN NL36INGB0001210902

Spaarrekening € 20 Kaartverkoop 2017/2018 € 496

Betaalrekening € 2.025 Seizoenfolder + verzendkosten -€ 1.295

In kas € 23 Saldo 2016/2017 € 1.782

Vermogen € 1.085

Totaal € 2.068 € 2.068

Jaarrekening Concertseizoen 2016/2017  

Concertgerelateerd 

Overhead & overig



Toelichting op de jaarrekening en balans – Concertseizoen 2016/2017 

In het concertseizoen 2016/2017 heeft de GMV zes kamermuziekconcerten georganiseerd waarvan 
één concert in samenwerking met Cultuurcentrum De Oosterpoort. 

De concertanten waren afkomstig uit Duitsland, Rusland, Nederland, Israël, Zweden en Tsjechië. 
Het programma bestond uit strijkkwartetten en -sextetten, pianowerken, cello en zang. 

Het aantal bezoekers in totaal bedroeg 1635, gemiddeld 275 per concert, d.i. 62% van de capaciteit 
van de Kleine Zaal van De Oosterpoort.  

Naast de netto recette uit de kaartverkoop heeft de GMV dit seizoen Є 5000 aan subsidies 
ontvangen. Dankzij deze subsidies heeft de GMV de zes bovengenoemde concerten min of meer 
budgettair neutraal kunnen afsluiten. 

De overheadkosten bedroegen ongeveer 5% van de totale uitgaven. Ten aanzien van de 
overheadkosten was een aanvullende bijdrage van € 1500 uit het Wenckebachfonds noodzakelijk. 
De bijdragen van Vrienden van de Groningsche Muziekvereeniging worden beheerd door het 
Wenckebachfonds. 

De programmering van de concerten in het concertseizoen 2017/2018 kon pas op een later tijdstip 
definitief worden vastgesteld dan in andere jaren gebruikelijk. Daardoor is de (voor)verkoop van 
abonnementen en losse kaarten later op gang gekomen en zijn de kosten van de seizoenbrochure in 
de balans per 1 juli 2017 opgenomen. 

In de jaarrekening 2016/2017 treft u een volledige staat van baten en lasten aan. 

Vanaf het concertseizoen 2017/2018 zijn de kosten van de programmatoelichtingen in de prijs van de 
concertkaarten opgenomen. 

 


