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Voorwoord  
 

Voor u ligt het financieel jaarverslag van het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko) over het project dat in april 2019 heeft 
plaatsgevonden. 

In dit verslag zal het project vanuit financieel oogpunt worden beschreven. Verder zal de huidige financiële stand van zaken worden 
toegelicht. De begroting van het project 2019 is op 27 september 2018 goedgekeurd door de Commissie van Toezicht en afwijkingen 
van deze begroting zullen per post worden besproken.  

Wij kijken met trots terug op een geslaagd project en een financieel succesvol jaar voor het Nesko. In dit verslag vindt u de afrekening 
van het boekjaar 2019 en de balans die hierbij hoort. 

Merel Streng 
Penningmeester Nesko 2019 
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1. Balans per 31 augustus 2019 
 

 Activa          Passiva        

 Rekening   1-9-2018 
huidig 
(31-8-2019)   Rekening   1-9-2018 

huidig 
(31-8-2019) 

 Giro   €18.764,16  €15.921,65   Vlottend vermogen   -  €2.546,78 
 Rentemeerrekening   €32.000,00  €21.999,00   Crediteuren vorig jaar   €3.345,19  €0,00 
 Kas   €212,90  -   Crediteuren huidig   -  €948,69 
 Debiteuren vorig 
jaar   €7,270,00  €500,00   Weerstandsreserve   €35.410,72  €35.410,72 
 Debiteuren huidig   -  €19.976,69   Voorziening lustrum   €7.500,00  €7.500,00 
 Depositorekening 
FASO   €8,85  €8.85 

 Voorziening prog. 
vernieuwing   €12.000,00  €12.000,00 

 Totaal   €58.255,91  €58.406,19   Totaal   €58.255,91  €58.406,19 
 

1.1 Toelichting balans 
 
Liquide middelen  
Het meeste geld van het Nesko staat op de rentemeerrekening.  

Debiteuren  
De volgende debiteur staat nog open voor Nesko 2018: 

Debiteur  Bedrag (in €) 
Fondsen   
Carel Nengerman 2018  500,00 
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Hier volgt de lijst met debiteuren voor Nesko 2019 bij sluiting van het boekjaar. Inmiddels hebben Brinkhof Advocaten en Stichting 
Vrienden hun facturen voldaan. 

Debiteur  Bedrag (in €) 
Hoofdsponsor Brinkhof advocaten  10.000,00 
Verwachte garantiesubsidie Zabawas  2.000,00 
Verwachte garantiesubsidie Elise Mathilde  1.500,00 
Verwachte garantiesubsidie Delfts Universiteits Fonds  1.500,00 
Verwachte garantiesubsidie Fentener van Vlissingen  1.500,00 
Verwachte garantiesubsidie Van den Berch van 
Heemstede 

1.000,00 

Verwachte garantiesubsidie Kunstraad Groningen  1.000,00 
Verwachte garantiesubsidie Fonds 1818  1.000,00 
Verrekening recette Antwerpen  260,06 
Stichting Vrienden facturen opslagruimte  196,13 
Betaling trui invaller  20,50 
 

Depositorekening FASO 

Deze post betreft het tegoed dat het Nesko heeft bij de FASO. De leensom van werken die het Nesko bij de FASO leent wordt van 
deze rekening geboekt. Ook de borg die betaald moet worden voor het lenen wordt met dit saldo verrekend en na retournering van de 
muziek weer teruggestort. Hier is dit jaar niks mee gedaan. De contributie van de FASO, de huur van de bladmuziek en de boete voor 
het te laat retourneren van materialen zijn betaald met de betaalrekening.  
 
Vlottend vermogen  
Hier wordt aangegeven wat het resultaat is van de verlies- en winstrekening van Nesko 2019.  
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Crediteuren  
Hier volgt de lijst van crediteuren van Nesko 2019 bij sluiting van het boekjaar. Inmiddels is de verkeersboete verrekend. 
 
Crediteur  Bedrag (in €) 
Zeeuwse Concertzaal opname  300,00 
CD’s Nesko 2019 incl. verzendkosten  599,69 
Verrekening verkeersboete  49,00 
 
 
Weerstandsreserve  
De weerstandsreserve is er om de continuïteit van het Nesko te waarborgen. In overleg met de Commissie van Toezicht is in 2013 
besloten dat deze niet hoger mag zijn van €40.000,-, ongeveer één projectbegroting. Hier is dit jaar geen gebruik van gemaakt. 
 
Voorziening lustrum  
Voor 2019 was van de lustrumvoorziening €2.500 begroot om het elfde lustrum van het Nesko te vieren. Hoewel dit jaar een mooi 
lustrum is gevierd, bleek het geld van de lustrumvoorziening niet nodig. Dit kan dus blijven staan voor een volgend lustrumjaar.  
 
Voorziening programmavernieuwing  
Deze voorziening is in het leven geroepen om in de toekomst een vernieuwend programma mogelijk te maken. Er is dit jaar geen 
extra geld naar de programmavernieuwing gegaan. Ook is er geen gebruik gemaakt van de voorziening.  
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2. Verlies- en winstrekening 
 

         

 Lasten Begroot Huidig   Baten Begroot Huidig 
201 Dirigent € 6,000.00 € 6,000.00  301 Recette € 10,500.00 € 12,344.21 
202 Solist € 3,000.00 € 3,000.00  302 Contributie € 9,900.00 € 10,725.00 

203 
Opdrachtcomposit
ie € - € -  303 Sponsoring € 12,000.00 € 12,450.56 

204 Repetitoren € 700.00 € 1,090.02  304 Fondsen € 14,000.00 € 13,250.00 
205 Vervoer tournee € 6,750.00 € 6,503.11  305 Rente € - € - 

206 Verblijf tournee € 1,375.00 € 1,676.15  306 
Ledenbijdrag
e € - € - 

207 Repetitieperiode € 10,325.00 € 11,007.85      
208 Zaalhuur € 8,770.00 € 9,902.32      
209 Muziekhuur € 400.00 € 383.95      
210 Instrumentenhuur € 600.00 € 734.60      
211 Drukwerk € 1,000.00 € 1,107.28      
212 PR € 1,500.00 € 1,764.65      
213 Reiskosten € 1,000.00 € 1,792.25      

214 
Telefoonabonnem
enten € 250.00 € 118.33      

215 Kantoorlasten € 350.00 € 399.03      
216 Lidmaatschappen € 1,100.00 € 1,103.95      
217 Audities € 260.00 € 314.55      
218 Representatie € 555.00 € 614.09      
219 Onvoorzien € 2,000.00 €-1,289.14   Totaal € 46,400.00 € 48,769.77 
220 Merchandise € - € -      

 Totaal € 45,935.00 € 46,222.99      
         
         
 Resultaat € 465.00 €2,546.78      
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2.1 Toelichting lasten 
 
Dirigent 
  
De betaling van Sander Teepen bestond uit de volgende kosten: 
- gage, €6.000,- 
 
 
Solist 
 
De betaling van Floris Onstwedder bestond uit de volgende kosten: 
 - gage, €3.000,- 
 
Opdrachtcompositie  
 
Fonds Podium Kunsten heeft voor dit project €14.000,00 toegekend. Dit gehele bedrag is gereserveerd voor de opdrachtcomponist 
van 2019, Tijmen van Tol. De oorspronkelijke betaling van €3.000,- kwam daarbij, conform het contract met de componist, te 
vervallen.  
 
Repetitoren 
 
Ivan Meylemans heeft in de repetitieweek een repetitiedag met de blazers verzorgd, Johan Olof heeft een repetitiedag met de 
strijkers gedaan. Daarnaast is Carla Leurs langsgeweest om een kamermuziekrepetitie te verzorgen voor de ensembles ter 
voorbereiding op de lunchconcerten. Er is dit jaar besloten om meer geld uit te geven aan de repetitoren dan eerder begroot, zodat ze 
langer langs konden komen en er meer muzikaal resultaat geboekt kon worden. Dit was een wens van de dirigent. 
 
Vervoer tournee 
 
Voor de tourneeweek hebben we weer de Kwibus kunnen huren met Peer als chauffeur. Hiervan waren de kosten €5123,- inclusief 
BTW. Daarnaast was er vóór de repetitieweek en na afloop van de tourneeweek een busje nodig om de gehuurde instrumenten te 
vervoeren. Ook in de repetitieweek moest nog een busje gehuurd worden, om een laatste pauk van Tilburg naar Idskenhuizen te 
vervoeren. Daarnaast zijn de boodschappen gedaan met een auto van een van de bestuursleden. Ook zijn hier de reiskosten van 
Sander Teepen onder geboekt. 
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Verblijf tournee 
 
Het overgrote deel van deze post betreft de overnachting van het orkest in Antwerpen. Daarnaast hebben de buschauffeur en Floris 
in Antwerpen overnacht. Sander heeft ook tijdens het repetitieweekend op een aparte locatie geslapen.  
 

Repetitieperiode  

Voor de repetitieperiode zijn we dit jaar niet geheel binnen budget gebleven. Dit kwam omdat we dit jaar met 50 leden waren, een 
groter aantal ten opzichte van eerdere jaren. Daarom rekenden de accommodaties extra kosten. 
 
Zaalhuur  
 
De zaalhuur is hoger uitgevallen dan begroot. Enkele zalen bleken duurder dan verwacht, zoals de zaal in Antwerpen. Aangezien we 
deze zaal een stuk later boekten dan de andere zalen (die al voor ons project geboekt waren), was het op deze termijn lastig een 
locatie te vinden die aan onze eisen voldeed. Daarom hebben we in Antwerpen voor een duurdere zaal gekozen.  
 
Muziekhuur 
 
Wat betreft de muziekhuur zijn we binnen budget gebleven. Het betreft huur van bladmuziek bij de FASO en het schrijven van een 
toegift door Nozem Audio.  
 
Instrumentenhuur  
 
Voor de tourneeweek hebben we tegen een vriendenprijs het benodigde instrumentarium kunnen huren van het Nationaal Jeugd 
Orkest en de Brabantse Bond voor Muziekgezelschappen. We zijn echter aardig over de post heen gegaan, omdat er meer slagwerk 
nodig bleek voor de opdrachtcompositie dan oorspronkelijk begroot en er een extra pauk nodig bleek te zijn. 
 
Drukwerk  
 
Voor het drukwerk zijn we dit jaar goed binnen het begrote bedrag gebleven. 
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PR 
 
Deze post is dit jaar niet binnen budget gebleven; dit heeft er voornamelijk mee te maken dat de kosten van de opname vergeten 
waren.  
 
Reiskosten  
 
De reiskosten zijn begroot op basis van voorgaande jaren. Echter, drie van de zes bestuursleden hadden dit jaar geen studenten-OV. 
Omdat we allemaal ver van elkaar weg woonden, was er altijd wel iemand die flinke kosten maakte om naar een vergadering te 
komen.  
 
Telefoonabonnementen 
 
De kosten voor de telefoonabonnementen zijn ruimschoots binnen budget gebleven. 
 
Kantoorlasten  
 
Dit betreft het printen van het orkestboekje, verzending van de bladmuziek, aanschaf van enveloppen, en aanschaf van een 
nietmachine. 
 
Lidmaatschappen  
 
Op deze post zijn we op €3,95 na binnen budget gebleven. 
 
Audities  
 
Voor de audities hebben we gebruik gemaakt van een aantal ruimtes van Parnassos en, tegen 10 vrijkaarten, van het Occo Hofje te 
Amsterdam. Omdat het Occo Hofje niet altijd beschikbaar was, hebben we meer gebruik gemaakt van Parnassos dan van tevoren 
begroot. Ook hebben we voor de auditanten koffie, thee en versnaperingen aangeschaft.  
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Representatie  
 
Onder representatie vallen alle bedankjes die de comitéleden, de invallers, de chauffeur, de dirigent, de solist, de opdrachtcomponist, 
en een aantal andere cruciale figuren gekregen hebben. Ook valt hieronder de constitutieborrel en het bedrukken van de 
bestuursjasjes.  
 
 
Onvoorzien  
 
De grootste onvoorziene kosten dit jaar waren het afschrijven van een fonds uit 2017, het drukken van CD’s, de reiskosten van een 
invaller, enkele onverwachte boetes en kosten voor een gebroken podiumdeel. Het bedrag is uiteindelijk positief uitgekomen door 
onverwachte fondsenbijdragen uit 2018. De boetes zijn dit jaar door het Nesko vergoed. Afgesproken is om vanaf volgend jaar geen 
verkeersboetes meer door het Nesko te laten betalen. 
 

2.2 Toelichting baten 
 
Recette 
De recette leek bij aanvang van het jaar ambitieus ingeschat, maar dit hebben we gelukkig ruim kunnen waarmaken. Dit hebben we te 
danken aan goed gebruik van PR en actieve comitéleden. Ook hadden we een meevaller in Middelburg, waar leden van de 
Hogeschool massaal naar ons concert kwamen. 
 
Contributie 
De contributie betrof per lid €220. Bij de originele begroting is rekening gehouden met invallers. Echter hebben we maar twee 
invallers gehad, die samen één plek bezetten, en die daarvoor geen geld hoefden te hebben, afgezien van reiskostenvergoeding. 
Daarom is de contributie positief uitgevallen.  
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Sponsoring 
Dit jaar hebben we van de hoofdsponsor Brinkhof een bedrag van €10.000,00 ontvangen. Dit bedrag zal in de komende jaren worden 
afgebouwd en er zal dus meer focus moet worden gelegd op de zelfstandigheid van het Nesko. Het begrote bedrag is dankzij 
crowdfunding en kleine sponsoren behaald.  
 
Geldelijke sponsoring: 
Sponsor  Product  Bedrag (in €) 
Brinkhof Advocaten  Hoofdsponsor  10.000,00 
Witlox Brandveiligheid    50,00 
Horiba Europe    200,00 
De Poort van Borne    250,00 
BplusO    100,00 
Crowdfunding    1850,56 
Totaal    12.450,56 
 
Sponsoring in natura: 
Museum de Buitenplaats, Eelde  Lunch 
Bejaardencentrum Odendael, St. Oedenrode  Lunch  
Dr. Leo Kannerschool, Oegstgeest  Lunch 
Penitentiaire Inrichting De Torentijd, 
Middelburg 

Lunch  
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Fondsen 
De volgende fondsen zijn dit jaar toegekend. Het Fonds Podiumkunsten is gebruikt om de gage van de componist te betalen. 
 
Fonds  Bedrag (in €)  Type schenking 
Fonds Podiumkunsten  14.000,00  Garantiesubsidie 
 
Afgezien van het Fonds Podiumkunsten, zijn de volgende fondsen toegekend voor Nesko 2019: 
Fonds  Bedrag (in €)  Type schenking 
Zabawas  2.000,00  Garantiesubsidie 
Elise Mathilde Fonds  1.500,00  Garantiesubsidie 
Delfts Universiteits Fonds  1.500,00  Garantiesubsidie 
Fentener van Vlissingen  1.500,00  Garantiesubsidie 
Amsterdams Universiteitsfonds  1.500,00  Garantiesubsidie 
Herason  1.500,00  Garantiesubsidie 
Kunstraad Groningen  1.000,00  Garantiesubsidie 
Van den Berch van Heemstede  1.000,00  Garantiesubsidie 
Fonds 1818  1.000,00  Garantiesubsidie 
Kattendijke/Drucker Stichting  750,00  Garantiesubsidie 
Totaal  13.250,00   
 
Rente 
Het rentepercentage dat Triodos dit jaar hanteerde was 0,0%. Daarom is er dit jaar geen rente binnengekomen. 
 
Crowdfunding 
Dit jaar is er een crowdfundingsactie opgezet middels Voordekunst. Hiermee hebben we 1850,56 euro opgehaald.  
 
UAF donatie 
Bij het rondgaan met de vioolkist aan het eind van elk concert is dit jaar een totaalbedrag van 232,80 opgehaald dat gedoneerd is aan 
de stichting UAF.  
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2.3 Begroting en realisatie 2015-2019 
  2014  2014  2015  2015  2016  2016  2017   2017  2018  2018  2019 

 
2019 

  Begroot  Resultaat  Begroot  Resultaat  Begroot  Resultaat  Begroot  Resultaat  Begroot  Resultaat  Begroot  Resultaat 
Dirigent   4.750  5.134,00  4.000  4.354,47  6.500  6.364,99  6.000  6.000,00  5.300  5.300,00  6.000,00  6.000,00 
Solist   2.500  2.251,24  2.500  2.249,29  2.500  2.344,25  3.500  3.023,50  2.500  2.318,30  3.000,00  3.000,00 
Repetitoren   500  500,00  800  705,00  500  262,00  500  500,00  500  341,04  700,00  1.090,02 
Vervoer tournee   6.000  5.291,47  5.000  5.104,42  5.000  4.914,89  5.000  4.891,41  5.800  6.236,58  6750,00  6.503,11 
Verblijf tournee   2.240  1.734,80  500  244,29  500  308,42  500  175,00  200  211,80  1.375,00  1.676,15 
Repetitieperiode   8.500  10.269,78  10.780  11.212,44  10.500  8.505,53  10.300  8.588,12  10.000  10.123,45  10.325,00  11.007,85 
Zaalhuur   14.600  14.888,59  7.200  6.191,19  8.500  9.120,46  7.000  6.327,34  6.000  6.014,24  8.770,00  9.902,32 
Muziekhuur   1.500  1.525,23  1.600  1.722,66  1.000  1958,82  2.000  933,49  1.400  1.537,26  400,00  383,95 
Instrumentenhuur   500  798,63  800  385,95  400  526,35  800  634,00  600  883,30  600,00  734,60 
Drukwerk   2.000  1.834,52  1.500  1.754,75  1.500  1.426,51  1.000  984,43  1.000  978,67  1.000,00  1.107,28 
PR   2.000  1.063,38  1.500  1.493,54  1.500  1.596,28  1.200  1.091,00  1.500  1.306,91  1.500,00  1.764,65 
Reiskosten   1.250  1.327,31  2.000  2.748,72  1.000  364,27  2.500  1.634,13  1.000  785,76  1.000,00  1.792,25 
Telefoon   750  180,93  500  739,95  300  171,66  250  87,62  250  240,81  250,00  118,33 
Kantoorlasten   1.300  729,19  800  1.102,83  600  746,26  700  433,00  600  533,31  350,00  399,03 
Lidmaatschappen   1.000  623,25  700  962,69  700  1343,82  950  866,49  1.000  1.086,90  1.100,00  1.103,95 
Audities   150  72,89  100  112,84  100  100,05  100  125,90  200  260,90  260,00  314,55 
Concerten   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
Nafeesten   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
Representatie   550  324,59  400  340,88  400  260,46  400  381,11  450  439,93  555,00  614,09 
Invallers  660  160,84  300  -  300  -  -  -  -  -  -   
Lustrumactiviteiten  2.000  1.232,70  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
Opdrachtcomponist  -  -  -  -  0,00  0,00  3.500  3.500,00  3.000  14.000,00  -   
Onvoorzien  
Voorziening lustrum 
Voorziening prog. 
vernieuwing 

1.850 
 
 
 
 
 

1.392,99 
 
 
 

2.320 
 
 
 
 
 

246,39 
 
 
 
 
 

3.200 
 
 
 
 
 

370,98 
 
 
 
 
 

1.500 
 
 
 
 
 

-561,24 
 
 
 
 
 

2.000 
 
 
 
 
 

-12,10 
 
3.000,00 
 
3.000,00 
 

2.000,00 
 
- 

-1.289,14 

TOTAAL  54.600  51.336,33  49.6000 48.394,36  59.0000  54.686,00  47.7000  39.615,30  43.300  58.587,06  45.935,00  46.222,99 
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  2014  2014  2015  2015  2016  2016  2017  2017  2018  2018  2019  2019 
Baten  Begroot  Resultaat  Begroot  Resultaat  Begroot  Resultaat  Begroot  Resultaat  Begroot  Resultaat  Begroot  Resultaat 
Recette   14.250  8.787,27  10.000  11.462,66  10.000  14.604,95  12.000  8.836,35  9.000  11.249,97  10.500,00  12.344,21 
Ledenbijdrage  8.925  9.364,00  9100  10.314,20  8.000  8.095,00  9.200  7.370,00  8.600  7.860,00  9.900,00  10.725,00 
Sponsoring   15.000  14.063,75  14.500  11.880,00  13.000  10.217,35  12.500  14.150,00  11.700  10.925,00  12.000,00  12.450,56 
Fondsen   10.000  15.200,00  16.000  14.650,00  28.000  23.300,00  14.000  12.846,00  14.000  32.720,00  14.000,00  13.250,00 
Crowdfunding   2.000  330,00  -  -  -  -  -  -  -  -     
Rente 
Lustrumspaarpot 

500 
3.925 

318,35 
3.925,00 

- 
- 

241,35 
- 

- 
- 

166,13 
- 

- 
- 

81,72 
- 

0,00  29,86     

TOTAAL  54.600  51.988,37  54.600  51.988,37  59.000  56.383,43  47.700  43.302,07  43.300  62.784,83  46.400,00  48.769,77 
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3 Bezoekersstatistieken 
 

3.1 Bezoekersaantallen inclusief vrijkaarten 
 

Stad   2014   2015   2016  2017  2018  2019 (voltarief-reductie-vrijkaart - totaal) 
Groningen   112  52-85   126   84  83  29 - 50 - 20 - 99  
‘s-Hertogenbosch  -  -  -  -  146  62 - 23 - 17 - 102 
Leiden   166  158-181   119  109  136  58 - 55 - 17 - 130 
Eindhoven   -  -  -   -  -  - 
Maastricht  88  -  89  62  80  - 
Parijs  60  -  -  -  -  - 
Nijmegen   -  99-135   104   -  -  - 
Utrecht  
Middelburg 

198 
- 

172-194  
58-112 

149  
93 

159 
140 

214 
87 

67 - 124 - 31 - 217 
77 - 82 - 36 - 195 

Amsterdam 
Antwerpen  

388 
- 

164-181 
- 

327  
- 

172 
- 

223 
- 

139 - 90 - 46 - 275 
23 - 2 - 0 - 25 

Totaal  1012  703  1007  726  969  1043 
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3.2 Recette 
 

Stad   2014   2015   2016  2017  2018  2019 
Groningen 
 
‘s-Hertogen 
bosch  

€ 1.290,00  
- 

€ 1099,70  
- 

€ 1.644,50  
- 

€983,88 
 
- 

€824,00 
 
€1.580,00 

€987,58 
 
€1.365,43 
 
 

Leiden   €1.516,77  € 2.360,-   €1.712,95   €1.607,50  €1.614,97  €1.648,80 
 

Maastricht   €1.055,00  -  €1.428,50   €635  €1.065,00  - 
Nijmegen   -  € 1760,-   € 1.583,-   -  -   
Parijs   € 500,00  -  -  -  -   
Utrecht   € 1.710,00  € 2.236,30   € 2.118,50  €1.892,50  €2.805,00   €2.719,11 
Middelburg  -  €1.457,91  €1.753,50  €1.885  €1.185,00  €2.284,48 
Amsterdam   €2.715.50  €2.548,75   € 4.364,-   €1.922,47  €2.175,50  €3.078,75 
Antwerpen            €260,06 
Totaal   €8.787,27   €9.051,12   €14.604,95   €8.836,35  €11.249,97  €12344,21 
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