
 

 

 

                Betreft: JAARREKENING 2019 
 
 
In 2019 heeft de SKAN alleen haar kernproject, het Kamermuziek Atelier Delft georganiseerd. De 
SKAN ontving projectsubsidies en publieksbijdragen die geheel aan het project werden besteed. 
Verder heeft de SKAN geen inkomsten. De jaarrekening 2019 is daarom zo goed als identiek met de 
afrekening van het project (zie onderaan). De door het bestuur goedgekeurde jaarrekening 2019 is 
op dit moment nog niet beschikbaar omdat de bestuursvergaderingen in verband met de 
Coronapandemie geen doorgang hebben kunnen vinden. Om nog beter inzicht in de financiele 
situatie van de SKAN te geven publiceren we aanvullend de jaaroverzicht van de ING rekening die bij 
de SKAN behoord. 
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Stichting KamermuziekAteliers Nederland 

LASTEN  afrekening in  €                        

Beheerslasten personeel    

zakelijke leiding  2.225,00    

ontwerp en opmaak publiciteit  500,00    

aanpassing en updaten website  500,00    

boekhouding/administratie  650,00     

totaal beheerslaten personeel  3.875,00    
 

   

Beheerslasten materieel    

publiciteit (drukwerk, flyers, posters, spandoeken, 
website etc.) 

 479,20 
 

   

kantoorkosten (telefoon, porti, badges etc.)  738,18     

totaal beheerlasten materieel   1.217,38    

 

artistieke leiding  2.325,00  
 

productie  5.350,00  
 

honorarium docenten (coachen, meespelen, 
optreden) 

 9.800,00  

honorarium kennismakingslessen   180,00  

honorarium workshops/presentaties  250,00  



 

  

 
 
 

overnachtingen/diners docenten en team  4.267,94   

reiskosten docenten   391,40   

onvoorzien  0,00  

totaal activiteitenlasten personeel 22.564,34   

 
Activiteitenlasten 
materieel 
huur lesruimtes, repetitiekamers en concertlocatie  3.134,84  
huur vleugels en stemming piano en vleugels 2.370,70  

kosten lunch, koffie/the etc. (voor deelnemers, docenten en 
team) 

5.774,11   

concertpasse-partouts volwassenen en kinderen 10.134,50   

muzikale boottocht  462,50  

bladmuziek voor straatmuziek, muzikale boottocht en 
kennismakingslessen 159,09 

  

onvoorzien 268,00   

totaal activiteitenlasten materieel 22.303,74   

TOTAAL LASTEN 49.960,46   

 
 
  

 

 

 

BATEN    
 

deelnemersbijdragen (77 deelnemers) 19.816,00   

deelnemersbijdragen 8 x kennismakingstraject kinderen 150,00   

vriendenbijdragen/donaties 687,50   

bijdrage DCM mbt passepartout 3.000,00   

subsidiebijdrage Fonds 1818 8.000,00   

subsidiebijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland 5.000,00   

subsidiebijdrage Gemeente Delft 5.000,00   

donatie St. M.A.O.C. Gravin van Bylandt 2.500,00   

donatie Rabobank Coöperatiefonds - Zuid-Holland Midden 2.000,00   

donatie St. Orlanda Goban 1.500,00   

donatie St HeraSon 1.500,00   

donatie Associated Chamber Music Players Foundation 814,48   

TOTAAL BATEN 49.953,50  57.727,00 

tekort 7,52   


