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Exploitatiebegroting 2018‐2019

BATEN
Opbrengsten concerten
Overige opbrengsten

172.000
78.400

Totaal baten

250.400

LASTEN
Exploitatielasten concerten
Algemene lasten organisatie
Overige baten/lasten
Totaal lasten
Begroot Exploitatieresultaat (tekort)

250.700
5.100
0
255.800
-6.400

Toelichting op de exploitatiebegroting
Na een ingrijpende verhuizing vanuit Leiden, na 34 jarenlange traditie, hebben in het
voorjaar 2018 de eerste uitvoeringen plaatsgevonden in de Nieuwe Kerk in Delft, de nieuwe
thuisbasis van het Bachkoor.
In het seizoen 2018‐2019 zet de stichting Bachkoor Holland haar jarenlange Bach‐traditie
voort in Delft en organiseert zij de Mathaus Passion in Delft, Lochem en Hilversum. Dit jaar
jammer genoeg geen Weihnachtsoratorium. Vanaf seizoen 2019‐2020 zulle weer beide
traditionele concerten, variërend in aantal uitvoeringen, de rode draad vormen van het in
stand houden van cultureel erfgoed dat de stichting zich ten doel heeft gesteld sinds 1921.
Door interesse op andere plaatsen in Nederland is het aantal uitvoeringen van niet alleen de
Matthaus Passion gegroeid. Dit zijn er dit seizoen vier, twee in Delft en een in Lochem en
Hilversum.
Daaromheen worden ook in de toekomst weer voor‐ en najaarsconcert georganiseerd met
als belangrijke doelstelling de artistieke ontwikkeling en bevordering van de
(amateur)koorleden van de stichting. De stichting kan zich bogen op een vrij vaste bezetting
van ruim veertig koorleden en biedt hen samen met de artistiek leider Gijs Leenaars de
ruimte hun talenten verder te ontwikkelen. Zij worden daarbij ondersteund door het
kwalitatief hoogstaand Concertgebouw Kamerorkest uit Amsterdam.
Alhoewel deze begroting eindigt met een (beperkt) negatief exploitatiesaldo van € 6.400
(oftewel 2,5% van de totale baten), wordt het bestuur gevraagd hiermee akkoord te gaan.
Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat vanuit zaakvoering gestreefd wordt aan een
sluitende begrotingsrealisatie 2018‐2019.

Begroting
2018‐2019
Opbrengsten concerten
Kaartverkoop (na aftrek transactiekosten)
Uitkopen
Overige opbrengsten concerten

138.500
32.000
1.500
172.000

Overige opbrengsten
Sponsorbijdragen
Subsidies en projectbijdragen
Vriendenbijdragen
Donaties en giften

Totale baten
Exploitatielasten concerten
Vergoeding CKO & overige contracten
Vergoeding directe contracten
Vergoeding koorleden
Huur uitvoeringsruimten
Zakelijke en artistieke leiding algemeen
Publiciteit & marketing
Huur geluids‐ en technische materialen
Productiekosten
Vrijwilligersvergoedingen
Reis‐ en verblijfkosten en transportkosten
Overige exploitatiekosten

34.000
35.000
4.400
5.000
78.400
250.400

106.000
17.800
38.000
21.500
25.000
23.400
8.500
6.500
1.500
1.500
1.000
250.700

Algemene kosten
Administratie‐ en organisatiekosten algemeen
Bestuur vergaderlocaties
Telefoon, fax en internetkosten
Contributies en abonnementen
Juridische kosten
Bankkosten en rente

1.400
1.200
500
600
1.000
400
5.100
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