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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

Met trots presenteer ik u dit voorlopige financieel jaarverslag van de Stichting Nederlands Studenten 

Kamerorkest. Het Nederlands Studenten Kamerorkest heeft als doel om voor en door studenten het 

karmuziekrepertoire te laten horen door heel Nederland. Voor het eerst sinds 2019 heeft er dit jaar 

weer een regulier project plaatsgevonden. Noodgedwongen heeft er door corona zowel in 2020 als 

2021 in meer of mindere mate een afgeslankt project plaatsgevonden.  

Sinds die tijd zijn er veel dingen veranderd, niet alleen in organisatorische zin als ook financiële zin. 

Door corona waren er bij aanvang van de organisatie van dit project ook nu nog veel onzekerheden in, 

urgenter was en is de hoge inflatie. Dit bemoeilijkte soms harde afspraken te maken met partijen, en 

zorgde ervoor dat voorheen wat meer triviale zaken als boodschappen een extra punt van aandacht 

waren. 

Ondanks dat heeft het Nesko een zeer succesvolle editie achter de rug en heeft heel Nederland ons 

weer kunnen bewonderen!  

In september 2021 is er een begroting overgedragen en gepresenteerd op de overdrachtsvergadering. 

Voor aanvang van het project is er hier nog flink aan gesleuteld. Desondanks bleken sommige posten 

niet geheel accuraat door bijvoorbeeld de eerder genoemde (onverwacht) hoge inflatie. Dit voorlopige 

financieel jaarverslag beslaat het boekjaar tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022. Het bevat 

de balans per 31 augustus 2022 en de afrekening van het afgelopen project.  

Ik wens u veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet, 

Tim Huijbregts 

Penningmeester Nesko 2022 – Staat Sterk 
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Balans 
Balans per 31 augustus 2022: 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn onderverdeeld in de giro betaalrekening en de rentemeerrekening 

(spaarrekening), beide in beheer bij Triodos bank. 

Kas 

De kas is toegenomen. Bij aanvang boekjaar bleek er €173,90 in de kas te zitten. Dit is meegenomen 

naar de tournee. Daar is er onder verschillende posten contant geld opgehaald. Er zit nu €68,95 aan 

wisselgeld in de kas voor volgend jaar: €23,95 aan muntgeld en €45,00 aan briefgeld. Er is een klein 

kasboekje toegevoegd ter transparantie en continuïteit.  

Debiteuren 

Vanwege de aanschaf van een online boekhoudprogramma is de onderverdeling debiteuren vorig 

boekjaar en debiteuren huidig boekjaar afgeschaft. Dit wordt bij openen nieuw boekjaar automatisch 

overgezet. Duidelijke herkomst debiteuren is afdoende. 

In totaliteit zijn de debiteuren afgenomen. Doordat het Nesko dit jaar de tournee weer op het 

reguliere moment in het jaar heeft gehouden zijn alle debiteuren met uitzondering van fondsen op 

tijd afgehandeld. Een overzicht van openstaande debiteuren en herkomstjaar: 

Naam debiteur Bedrag Omschrijving Jaar van herkomst 

Brinkhof Advocaten BV € 10.000,00 Hoofdsponsoring 2022 2022 

Prins Bernhard 
Cultuurfonds 

€ 2.000,00 Fonds Nesko 2022 2022 

Prins Bernhard 
Cultuurfonds 

€ 1.000,00 Restant fonds Nesko 
2021 

2021 

Zabawas  € 2.000,00 Fonds Nesko 2022 2022 

Stichting Vrienden 
Nesko 

€ 99,98 Bijdrage kledingrekken 
Nesko 2022 

2022 

Totaal €15.099,98   

 

Overige debiteuren van vorige boekjaren zijn, met uitzondering van het restantbedrag van Prins 

Bernhard Cultuur fonds toegekend in 2021, volledig weggewerkt. Dit betrof voornamelijk een aantal 

oude fondsen waarmee opnieuw gecorrespondeerd is om alsnog wel of niet tot betaling over te 

gaan. Debiteuren die niet meer geïnd konden worden zijn afgeschreven. Hierover later meer. 

Balans Activa (Debet) Balans Passiva (Credit) 

  1-9-2021 31-8-2022   1-9-2021 31-8-2022 
Rekening Startsaldo Eindsaldo Rekening Startsaldo Eindsaldo 

1000: Girorekening € 14.057,62  € 8.453,80  Eigen Vermogen € 1.194,30  - € 5.993,54 

1010: Rentemeerrekening € 33.973,00  € 33.949,00  1500: Crediteuren € 15.726,35  € 665,00  

1020: Kas € 0,00  € 68,95  1600: Weerstandsreserve € 37.855,97  € 39.050,27  

1300: Debiteuren € 30.737,15  € 15.099,98  1700: Programmavernieuwingsreserve € 14.000,00  € 14.000,00  

1400: Depositorekening FASO € 8,85  € 150,00  1800: Lustrumvoorziening € 10.000,00  € 10.000,00  

Totalen € 78.776,62  € 57.721,73  Totalen € 78.776,62  € 57.721,73  
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Depositorekening 

De depositorekening bij FASO is een oude rekening waarop huurmaterialen werden afgerekend. 

Deze depositorekening is sinds 2015 omgezet tot een borgrekening waardoor dit bedrag niet meer 

veranderd. Dit bedrag is altijd al €150 geweest. De balans is hierop gecorrigeerd. 

Vlottend vermogen 

Het vlottend vermogen is het resultaat van de winst- en verliesrekening van Nesko 2022 naar 

aanleiding van de begroting. Dit is dit jaar negatief uitgevallen, en krijgt nadere toelichting bij de 

winst- en verliesrekening.  

Crediteuren 

Ook in de crediteuren wordt er geen onderscheid in vorig en huidig boekjaar meer gemaakt. De 

crediteuren zijn dit jaar nagenoeg volledig afgewerkt. Openstaande crediteuren zijn sponsoren van 

vorig jaar die geen herinnering hebben gestuurd, en de instrumentenhuur van 2022. 

 Openstaande crediteurenlijst: 

Naam crediteur Bedrag Omschrijving Jaar 

Contrada Musica € 175,00 Advertentiesponsor 
annulering (corona) 

2021 

Bosma & Van der Lans 
Lut  

€ 200,00 Advertentiesponsor 
annulering (corona) 

2021 

NJON € 290,00 Instrumentenhuur  2022 

Totaal: € 665,00   

 

Reserves 

De reserves van het Nederlands Studenten Kamerorkest zijn opgesplitst in een weerstandsreserve, 

een lustrumvoorziening en programmavernieuwingsreserve. Na beraad is besloten dit uit te faseren 

tot twee reserves, namelijk een allesomvattende weerstandsreserve voor reguliere Nesko-edities en 

een lustrumvoorziening voor grote projecten. Dit is zuiverder.  

De Commissie van Toezicht heeft in 2013 besloten dat de weerstandsreserve maximaal €40.000,00 

mag bevatten. Dit moet herijkt worden in de nieuwe overdrachtsvergadering naar 2023. Nu telt de 

programmavernieuwingsreserve en weerstandsreserve opgeteld tot € 53.050,27. Met verrekening 

van het resultaat zal dit in totaal € 46.858,71 bedragen.  

De lustrumreserve wordt vanwege het unieke karakter met betrekking tot specifieke lustra en 

projecten buiten beschouwing gelaten. 
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Winst- en verliesrekening 
 

Winst- en verliesrekening over periode 01-09-2021 - 31-08-2022  

Rekening 
Begrote 
uitgaven 

Resultaat Rekening 
Begrote 

inkomsten 
Resultaat 

4001: Dirigent € 6.000,00  € 6.000,00  8001: Recette € 13.000,00  € 13.151,64  

4002: Solist € 4.000,00  € 4.000,00  8002: Contributie € 8.000,00  € 8.350,00  

4003: Opdrachtcomponist € 3.500,00  € 0,00  8003: Sponsoren € 12.000,00  € 10.625,00  

4004: Zaalhuur € 14.887,00  € 18.808,99  8004: Fondsen € 13.500,00  € 19.500,00  

4005: Vervoer tournee € 6.550,00  € 6.410,15  8005: Subsidies € 500,00  € 500,00  

4006: Verblijf tournee € 600,00  € 456,43  
8006: Onvoorziene 
baten € 0,00 € 3.238,89 

4007: Repetitieperiode € 6.912,50  € 9.503,90  Reservering: € 9.000,00    

4008: Repetitoren € 900,00  € 800,00        

4009: Instrumentenhuur € 500,00  € 290,00        

4010: Muziekhuur € 2.571,92  € 4.783,63        

4011: Telefoonkosten € 130,00  € 128,00        

4012: Publiciteit € 2.575,00  € 2.654,62        

4013: Reiskosten € 1.000,00  € 1.305,66        

4014: Kantoorlasten € 400,00  € 311,44        

4015: Lidmaatschappen € 1.157,25  € 947,18        

4016: Audities € 300,00  € 32,87        

4017: Representatie € 445,00  € 716,37        

4018: Registratie € 900,00  € 968,00        

4019: Onvoorziene lasten € 2.671,33  € 132,00        

40191: Overloopkosten Nesko 2021   € 589,33        

40192: Afschrijvingen   € 2.520,50        

            

            
Totalen € 56.000,00  € 61.359,07    € 56.000,00  € 55.365,53  

            

      Resultaat €0,00 - € 5.993,54  
 

Dit is de totale winst- en verliesrekening in het boekjaar lopend van 1 september 2021 tot en met 31 

augustus 2022.  

 

Toelichting - onvoorziene lasten 
Er zijn in deze winst- en verliesrekening een aantal zaken, die niet direct gerelateerd aan het project 

van 2022, het resultaat behoorlijk beïnvloeden: 

- Vanwege de situering van het project van Nesko in 2021 in augustus in plaats van april/mei 

zijn er nogal wat overloopkosten die doorlopen van boekjaar 2020-2021 naar boekjaar 2021-

2022. Indien deze allemaal op voorhand ingeboekt zouden zijn zou er geen invloed van 

Nesko 2021 op Nesko 2022. Helaas is dit wel zo, enerzijds doordat posten niet of niet correct 

ingeboekt waren. Dit betrof: 
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Aan debiteuren: 

o De garantiesubsidie van het BNG fonds, die voor 100% in plaats van genoteerde 50% 

werd uitbetaald, wat extra € 1.250,00 heeft opgeleverd. 

Aan crediteuren: 

o De Zuiderkerk die €1.452,00 kostte in plaats van de ingeboekte € 1.000,00. 
o De missende factuur van programmatoelichting van Michael Huijbregts à € 50,00. 
o De missende factuur van het Nederlands Studenten Orkest die onder andere de 

advertentie betrof, à € 475,70. 
o De missende factuur van Bureau Grotesk voor websitebeheer à € 302,50. 
o De missende factuur van Lekdijk Recording betreffende de concertregistratie à € 

559,02. 
o Afrondingsverschil van à €0,11 in restitutie contributie van Nesko 2021. 

 
Dit alles resulteerde in een extra onvoorziene last van €589,33 ondergebracht onder de post 
overloopkosten Nesko 2021 binnen onvoorziene lasten. 
 
Bij de kas misten de volgende transacties: 

o Het niet inboeken van het contant opgehaalde geld voor Stichting Vluchteling-
Student UAF à €64,15 dat terug is overgeboekt.  

o Het niet registreren van overige opgehaalde contanten à €173,90. 
 
Deze transacties zijn verwerkt in de resultatenrekening. 
 

- In dit boekjaar zijn verder alle openstaande crediteuren en debiteuren van voorgaande 

boekjaren bijgewerkt, met als (onverwacht) gevolg: 

Voor debiteuren: 

o Van den Berch Heemstede Fonds (toegekend 2019) heeft aanvraag à € 1.000,00 nog 

uitbetaald na overleggen van alle documenten en communicatie. 

o Achterstallige factuur van Stichting Vrienden met betrekking tot de huur van AllSafe 

archief is alsnog voldaan. 

o Bijdrage van Delfts Universiteits Fonds (2019) à € 1.000,00 is als verlies afgeschreven 

vanwege non-respons binnen 6 maanden na het project in 2019. 

o Kunstraad Groningen (2019) is als verlies afgeschreven vanwege ontbreken 

documenten en enige vorm van communicatie in de aanvraag. 

o Prins Bernhard Cultuurfonds (2021) was bereid om de helft van niet toegekende 

aanvraag bij een nieuw project alsnog uit te keren, boven op een andere aanvraag. 

Deze staat nog open en is niet afgeschreven. 

o De te betalen trui van Richard Both uit 2019 is na overleg afgeschreven als verlies. 

o Amsterdams Universiteits Fonds (2019) ontbrak als debiteur in 2019 maar is in de 

boekhouding wel als dusdanig aangemerkt. Daardoor wel extra winst bij een ander 

boekjaar. 

 

Voor crediteuren: 

o KONSO en FASO contributie van respectievelijk € 75,00 en € 116,00 uit Nesko 2020 

bleken dubbel ingeboekt en zijn uit de crediteuren gehaald. 
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Dit alles resulteerde in een openstaande debiteur van €1.000,00 van PBC, een extra 

onvoorziene last van €2.520,50 ondergebracht onder afschrijvingen binnen onvoorziene 

lasten en vermindering van crediteuren met €191,00 ondergebracht onder onvoorziene 

baten. 

Ook is een debiteur (het Amsterdams Universiteits Fonds) à €1.200,00 in een oude 

boekhouding verkeerd aangemeld. Dit is verrekend. 

 

Toelichting - lasten 
Dirigent 

Contractueel bevat de post dirigent alleen werkzaamheden, geen reiskosten. Reiskosten van de 

dirigent tijdens repetitieweekend en tournee zijn geboekt onder ‘vervoer tournee’. 

Solist 

Idem geldt dit voor de solist. 

Opdrachtcomponist 

Er is een aanvraag bij Fonds Podiumkunsten (FPK) ingediend voor een bijdrage aan 

opdrachtcomponist Ramin Amin Tafreshi. Hier is veel tijd en moeite ingestopt. Dit is beloond en 

volledig gehonoreerd met €14.000,00. De eigen bijdrage begroot in deze post is daarom 

weggestreept. Dit was contractueel afgesproken. 

Zaalhuur 

Bij presentatie van het project op 1 oktober 2021 zijn er een aantal wijzigingen geweest in de zalen 

die tijdens de tournee aangedaan zouden worden.  

- Het Jheronimus Bosch Art Center te ’s-Hertogenbosch is vervangen door de Sint-

Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch 

- De Burgerzaal in het oude stadhuis van Middelburg / UCR Middelburg is toegevoegd als 

concertlocatie Middelburg/Rotterdam 

Deze locaties waren relatief duur. De Sint-Janskathedraal moest concertklaar gemaakt worden. 

Hiervoor is samengewerkt met BM Event Support voor het podium en licht in de kathedraal. Hierop 

was niet geanticipeerd wat veel extra kosten met zich meebracht. 

De Burgerzaal in Middelburg was vrij prijzig, ondanks dat we hier een goede deal (€500 in plaats van 

€1500 euro per dagdeel) voor hebben gekregen.  

Het extra bedrag bedoeld voor podiumdelen is verdeeld over diverse locaties. 

Een aantal locaties bleek ook buiten deze twee locaties behoorlijk wat duurder door aanvullende 

diensten en algehele prijsstijgingen ten opzichte van voorgaande jaren/2019 zoals de Vredeskerk in 

Leiden en de Geertekerk in Utrecht. 

Vervoer tournee 

Tijdens de tournee is gebruikgemaakt van een aparte bestuursauto. Dit was een hybride auto dus 

kosten voor benzine bleven gezien de dure brandstofprijzen relatief beperkt. Door naturasponsoring 

van het busje van het repetitieweekend en slim huren van de overige busjes zijn huurkosten van 

busjes beperkt gebleven. De tourneebus bij Kwibus Funbus is wat duurder geworden door 
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prijspeilcorrectie. De opslaghuur wordt gedeeld met de Stichting Vrienden. Hierdoor is deze post 

ruim binnen budget gebleven. 

Verblijf tournee 

De buschauffeur heeft in gastgezinnen geslapen en had geen aanvullend verblijf nodig. De solist 

heeft eerst in gastgezinnen geslapen maar later vanwege gezondheidsklachten in twee hotels 

geslapen (Middelburg en Leiden). De dirigent heeft of thuis of in gastgezinnen geslapen. Er is met de 

assistent dirigent afgesproken dat de helft van zijn vliegticket naar Nederland (voor begin van 

tournee) wordt vergoed. Een deel van het orkest heeft in Utrecht door gebrek aan gastgezinnen in 

een hostel geslapen. Dit is door het Nesko betaald. Totaal gezien zijn verblijfkosten netjes binnen 

budget gebleven. 

Repetitieperiode 

Dit omvat de volgende uitgaven: 

- Brood en boodschappen repetitieweekend en – week: dit is iets over budget gegaan. Brood is 

minder besteld dan bijvoorbeeld in 2019 maar toch bijna € 50 duurder geworden. Het budget 

voor kokers is noodzakelijkerwijs omhooggegaan van €150 naar €175 vanwege duurdere 

boodschappen. Dit bleek een goede richtlijn. Er was over het algemeen meer dan genoeg 

avondeten, soms zelfs wat te veel.  

- Losse benodigdheden en boodschappen. 

- Huur repetitieweekend kwam goed met budget overeen. 

- Huur Dorpshuis Sjtelp: vanwege goed schoonmaken na verblijf zijn er geen 

schoonmaakkosten doorberekend 

- Huur zeilschool, bestuur- en dirigentenhuisje: dit is veel duurder dan doorgegeven op 

voorhand. Er is een aanbetaling in 2020 gedaan (50%) vanwege corona. Maar het 

openstaande/overgebleven bedrag doorgegeven voor de begroting van dit project is bij lange 

na niet toereikend. Er zijn extra kosten vanwege prijspeilcorrectie in de huur en ook 

toeristenbelasting, maar ook doordat we een extra nacht zijn gebleven in verband met te 

weinig gastgezinnen in Groningen.  

Repetitoren 

Wieke Karsten heeft een workshop mindfulness, concentratie en focussing in musiceren gegeven. 

Carla Leurs heeft een repetitieavond geleid met strijkers. Vanwege aanwezigheid dirigent én 

assistent-dirigent is er geen aparte blazersrepetitor geweest.  

Instrumentenhuur 

Slagwerk voor het repetitieweekend is gesponsord door de Harmonie St. Caecilia Bavel. De eerste 

twee dagen is het slagwerk uitgeleend door Fanfare CMV Idskenhuizen doordat NJON niet op 

Tweede Paasdag alles beschikbaar had. De rest van huurperiode van de tourneeperiode is ruim 

binnen budget gebleven, ondanks een vrij breed instrumentarium dat gehuurd is. 

Muziekhuur 

Dit omvat kosten voor de huur van bladmuziek en de auteursrechten ter uitvoering van de muziek.  

Bladmuziek is gehuurd bij FASO (Die Hebriden – Mendelssohn)) en Albersen Verhuur (Symfonie no 1 

– Farrenc , Serenade in a – Vaughan Williams) of direct aangekocht bij Donemus (Lead, Kindly Light – 

Bosmans). De partituur van Through Windows of Desire – Tafreshi is via de componist direct bij 
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Nesko terechtgekomen. Vanwege het grote aantal werken dat via Albersen Verhuur verkregen moest 

worden, is dit erg duur geworden. 

Vanwege het groot aantal werken dat valt in het beschermde repertoire (Bosmans, Vaughan Williams 

en Tafreshi) moest er een relatief groot bedrag aan auteursrechten worden afgedragen. Dit is via een 

opgave aan Buma Stemra gegaan na de tournee. 

Telefoonkosten 

Deze kosten konden accuraat worden inbegroot vanwege een vast abonnement. Extra kosten voor 

extra bijgekocht mobiel internet om de kaartverkoop te scannen met telefoon is hierbij nog 

inbegrepen maar alsnog binnen budget gebleven. 

Publiciteit 

Prijzen zijn meer marktconform gemaakt, waaronder de prijs voor fotograaf en grafisch vormgever. 

Dit bracht extra kosten met zich mee. Eigen expertise zorgde ervoor dat programmatoelichting en 

persberichten zelf geschreven konden worden. Door dikte programmaboekje is het drukken daarvan 

wat duurder geworden. Ook zijn er te veel gedrukt ondanks een conservatieve inschatting. De 

advertentie in het NSO-programmaboekje is niet doorgegaan vanwege annulering en verplaatsing 

van hun tournee. We hebben het nu omgedraaid voor komend jaar, in plaats daarvan hebben we 

alvast een plek in hun programmaboekje van volgend jaar gereserveerd en er een standaard deal van 

gemaakt voor volgende jaren. Ook onderhoudskosten voor de website is onder deze post gebracht. 

In het geheel is deze post iets boven budget gegaan. 

Reiskosten 

Vanwege corona hebben we de vergaderingen deels online, en deels fysiek gehouden, afhankelijk 

van de coronatoestand en ook persoonlijke voorkeuren hebben we dit ingedeeld. Omdat alle 

bestuursleden op een andere plek wonen, niet iedereen meer studeert/studentenreisproduct en 

mede de kosten voor benzine en trein nogal gestegen zijn, zijn reiskosten wel flink duurder dan 

begroot ondanks het beperkt aantal fysieke vergaderingen op sommige momenten. 

Kantoorlasten 

Kantoorlasten vallen mee. Een grote declaratie van vorig bestuur die na 1 september is 

binnengekomen. Verder vooral versturen van postpakketten naar comités en muziek naar 

orkestleden. Aanschaf harde schijf voor gebruik van alle bestuursleden als aanvulling op de Drive. 

Lidmaatschappen 

Heeft een update gekregen omdat dit niet helemaal meer accuraat is. 

- ABN AMRO verzekering is naar automatische incasso gegaan met een kleine korting van 4% 

in volgende jaren 

- FASO is wat duurder door stijging contributie per lid. 

- OeveringIT is veel goedkoper door uitbesteding host aan websitebeheerder en alleen behoud 

domeinnaam bij hen. 

- Jeunesse Musicales bestaat niet meer voor auteursrechten als collectieve deal bij BUMA.  

- KvK kostte wat meer in verband met opvragen statuten en uittreksel handelsregister. 

- Boekhoudprogramma Conscribo is aangeschaft. 

- Kosten Triodos zijn gestegen door onder andere een betaalpas van een bestuurslid in 2020 

die niet was uitgeschreven en algemeen stijgende bankkosten. 
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- We zijn vriend van het UFonds om daar als mogelijke aanvrager fondsengeld te krijgen. Dit 

lidmaatschap wordt geschrapt vanwege niet aanvragen van dit fonds. 

Audities 

Geen kosten audities zelf, alleen lunch en aankleding bij auditieronde 2. Dat is ruim binnen budget 

gebleven. Auditieronde 1 was volledig digitaal. 

Registratie 

Opname en nabewerking door Arjan van Asselt in Muziekgebouw aan ’t IJ volgens zijn vaste tarief. 

Dat is iets duurder geworden dan begroot. Gedeeld in besloten link met orkestleden, en op besloten 

pagina op de website met select aantal relaties. 

Onvoorzien 

Huur van zalen bij De Muziekschool Utrecht en Cultuurcentrum Parnassos Utrecht. 

Toelichting – baten 
Recette 

Zie recette-/bezoekersoverzicht later. Omvat recette door bezoekers, komt goed overeen zoals 

begroot. 

Contributie 

Ledenbijdrage is vastgesteld op € 200,00. Er was van €40 betalende leden uitgegaan. Er waren 

oorspronkelijk 42 betalende leden, maar vanwege de blessure van bestuurslid die niet meespeelt is 

haar contributie met € 50,00 verlaagd. Contributie wordt met ingang van volgend jaar verhoogd. 

Sponsoring 

Overzicht: 

Naam sponsor Soort sponsoring Bedrag/specificatie 

Brinkhof Advocaten Hoofdsponsor €10.000,00 

Matthieu Besseling Vioolbouwer Sponsorpakket piano €100,00 

Henk te Hietbrink Sponsorpakket pianissimo € 75,00 

Jan van der Elst vioolbouwer Sponsorpakket pianissimo € 75,00 

VOF Contrada Musica Sponsorpakket pianissimo € 75,00 

Saskia Schouten Vioolbouwer Sponsorpakket pianissimo € 75,00 

Sjoukje Zuidinga De Boer Sponsorpakket pianissimo € 75,00 

Klaus Fehr / Schneider & Fehr 
VOF 

Sponsorpakket pianissimo € 75,00 

Sommen B.V. Natura Busje vervoer slagwerk 
repetitieweekend  

Harmonie St. Caecilia Bavel Natura Slagwerkinstrumentarium en 
toebehoren voor het 
repetitieweekend 

Fanfare CMV Idskenhuizen Natura Slagwerk begin repetitieperiode 

Bejaardencentrum Odendael, Sint 
Oedenrode 

Natura Lunch  

Museum De Buitenplaats - Eelde Natura Lunch 
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Penitentiaire inrichting Torentijd 
Middelburg 

Natura Lunch 

Margriet Herz Natura Warme orkestlunch Amsterdam 

Totaal (geldelijk):  €11.875,00 

 

Sponsoring was dus zowel geldelijk als in natura. Inschattend is dat natura + geldelijke sponsoring het 

begrotingsdoel ruimschoots gehaald heeft. 

Fondsen 

Veel tijd en moeite in fondsen gestoken. Dit is beloond in een heel mooi en belangrijk bedrag aan 

fondsengeld.  

Fonds Podiumkunsten (FPK) is aangevraagd en rechtstreeks bedoeld voor de opdrachtcomponist. Dit 

is gehonoreerd en betaald aan Ramin Amin Tafreshi.  

Naam fonds Bedrag 

Stichting Sanssouci €1.000,00 

VSBfonds €5.000,00 

Ars Donandi €2.500,00 

Carel Nengerman Fonds €1.000,00 

Familiefonds Hurgronje €1.000,00 

Iona Stichting €1.000,00 

Stichting Zabawas €2.000,00 

Stichting Elise Mathilde Fonds €2.000,00 

Prins Bernhard Cultuurfonds €2.000,00 

Fentener van Vlissingenfonds €1.000,00 

Totaal €19.500,00 

Fonds Podiumkunsten (FPK) €14.000,00 

 

Subsidie 

Sponsoring FASO €500 voor tegemoetkoming van huur van moderne muziek bij Albersen is 

toegekend en uitbetaald. 

Giften 

Dit bedraag losse giften bestaande uit die van het kasgeld aangetroffen begin boekjaar en losse 

giften in de loop van dit project. 

Onvoorziene baten 

Door het jaar heen zijn er onvoorziene baten van diverse aard geconstateerd: 

Specificatie Bedrag 

Extra recette-geld 2016 € 45,00 

Herijking borg FASO € 141,15 

Wegboeken crediteur Triodos € 2,00 

Kasgeld giften € 178,90 

Lemming Film BV mastertrack Farrenc € 1.250,00 

Mw HML Reisenstadt-Reteig schenking € 2,78 

Stichting Vrienden Nesko € 227,85 
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Verrekening restitutie contributie € 0,21 

Wegboeking contributie KONSO 2020 € 75,00 

Wegboeking contributie FASO 2020 € 116,00 

Herschikking niet-ingeboekte debiteur Amsterdams 
Universiteits Fonds  

€ 1.200,00 

Totaal € 3238,89 

 

Reservering 

In de begroting was een bedrag vanuit de programmavernieuwingsreserve van €9.000,00 

gereserveerd vanuit de eigen bijdrage om de begroting sluitend te maken.  

Het resultaat van het boekjaar bedraagt - € 5.993,54 (verlies). Dit is minder dan vooraf begroot, er 

hoeft dus minder vanuit de eigen reserves bijgedragen te worden. 

Puur gelet op de projectbegroting voor Nesko 2022 zijn zowel de overloopkosten van Nesko 2021 als 

de afschrijvingen van eerdere projecten een grote kostenpost die inhoudelijk niet tot het project 

behoren. Het totale verlies van € 5.993,54 kent daarom een smaldeel van € 2.884,11 puur inhoudelijk 

aan het project Nesko 2022 en € 3.109,83 van andere projecten. Zo’n grote beïnvloeding is niet 

gebruikelijk en daarom wel het noemen waard om het totale verlies in een ander daglicht te zetten. 
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Bezoekersstatistieken 
 

Statistieken per stad in periode 2014-2022: 

Stad  2014  2015  2016 2017 2018 2019  2021 2022 

St Nicolaasga 
Groningen  

? 
112 

? 
52-85 

?  
126 

? 
84 

? 
83 

? 
99 

- 
 

202 
118 

‘s-Hertogenbosch - - - - 146 102 90 163 

Leiden  166 158-181  119 109 136 130 - 117 

Eindhoven  - - -  - - - - - 

Maastricht 88 - 89 62 80 - - - 

Parijs 60 - - - - - - - 

Nijmegen  - 99-135  104  - - - - 135 

Utrecht  
Middelburg 

198 
- 

172-194  
58-112 

149  
93 

159 
140 

214 
87 

217 
195 

-- 
- 

203 
112 

Amsterdam 
Antwerpen 
Ede  

388 
- 
- 

164-181 
- 
- 

327  
- 
- 

172 
- 
- 

223 
- 
- 

275 
25 
- 

220 
- 
130 

240 
- 
- 

Totaal 1012 703 1007 726 969 1043 440 1290 

 

Gespecificeerd (normaal/student-CJP): 

  

 

 

Totaal aantal bezoekers: 1290 

- Waarvan regulier: 944 

- Waarvan student: 337 

- Waarvan overig: 9 

 

 

 

 

  Online Pinbetaling Contant WAP Vrijkaarten Overige (reden)   Totaal   

Sint Nicolaasga 28 (26/2) 0 0 0 4 (4/0) 170 (Soroptimistenclub)   202  

Groningen 0 0 0 0 10 (8/2) 108 (72/36)   118  

‘s-Hertogenbosch 117 (77/40) 7 (7/0)  8 (6/2) 3 16 (14/2) 12 (gastgezinnen)   163  

Nijmegen 101 (71/30) 7 (5/2)  0 0 7 (7/0) 20 (gastgezinnen)   135  

Utrecht 163 (77/86) 11 (3/8)  6 (2/4)  0 18 (11/7) 5 (gastgezin)   203  

Middelburg 54 (50/4) 18 (3/15)  9 (9/0)  0 9 (9/0) 22 (gastgezin)   112  

Leiden 90 (44/46) 8 (7/1)  1 (1/0)  6 2 (2/0) 10 (gastgezin)   117  

Amsterdam 0 0 0 0 28 (18/10) 212 (163/49) (kassa)   240  

                  

Totaal 553 (345/208) 51 (25/26) 24 (18/6) 9(9/0) 94 (73/21) 559 (474/85)   1290  
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Recette-statistieken 
 

Stad 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 

Groningen € 1.099,70 € 1.644,50 € 983,88 € 824,00 €987,58 - € 1.303,20 

Den Bosch - - - € 1.580,00 € 1.365,43 € 1.002,50 € 1.770,00 

Nijmegen € 1.760,00 € 1.583,00 - - - - € 1.721,92 

Utrecht € 2.236,30 € 2.118,50 € 1.892,50 € 2.805,00 € 2.719,11 - € 2.660,67 

Middelburg € 1.457,91 € 1.753,50 € 1.885,00 € 1.185,00 € 2.284,48 - € 1.172,57 

Leiden € 2.360,00 € 1.712,95 € 1.607,50 € 1.614,97 € 1.648,80 - € 1.486,72 

Amsterdam € 2.548,75 € 4.364,00 € 1.922,47 € 2.175,50 € 3.078,75 € 3.002,50 € 3.016,50 

Maastricht - € 1.428,50 € 635,00 € 1.065,00 - - - 

Antwerpen - - - - € 260,06 - - 

Parijs - - - - - - - 

Ede - - - - - € 1.719,00 - 

Totaal € 11.462,67 €14.604,95  € 8.926,35 €11.249,97 € 12.344,21 € 5.724,00 €13.151,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


