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Jaarrekening 2018     

       

lasten        

bijdrage aan de kerk   3500,00   

bijdrage aan restauratieprojecten 0,00   

subtotaal     3500,00 3500,00  

gages eigen concerten   1610,00   

concertladder   1155,00   

drukkosten kerkelijk bureau  153,00   

bijdrage aan classical tour 2018  232,00   

catering concerten    560,00   

subtotaal     3710,00 3710,00  

overige vriendenactiviteiten  410,00   

bestuurskosten   100,00   

website    2769,00   

bankkosten    182,00   

afdracht subsidie OOM concerten 1199,00   

diversen/onvoorzien (o.a. promotiefilm) 224,00   

subtotaal     4884,00 4884,00  

totaal      12094,00  

       

baten       

contributie vrienden   5534,00   

schenkingen/legaat   10000,00   

subsidies voor OOM concerten  1199,00   

sponsorbijdrage Rabobank  450,00   

bijdrage OOM concerten  850,00   

inkomsten eigen concerten  1843,00   

inkomsten classical tour  148,00   

subsidie N.N. voor restauratie orgel 2000,00   

rente     0,00   

totaal     22024,00 22024,00  

       

resultaat      9930,00  

       

Toelichting uitgaven 
1. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk Bloemendaal zet in voor het behoud en het culturele 

gebruik van het 17e -eeuwse monument. In 2018 is ingezet op de restauratie van het orgel. In 
2018 zijn daarvoor nog geen gelden uitgekeerd, maar er is wel een reservering gemaakt voor een 
uitkering in 2019.  

2. In 2018 zijn er in de Dorpskerk 14 concerten gegeven waaraan de Vrienden van de Dorpskerk een 
actieve bijdrage hebben geleverd. Hetzij door concerten zelf te organiseren, hetzij door 
concerten van anderen aan te trekken en te faciliteren.  

3. Dat faciliteren gebeurt o.a. door de publiciteit (uitgave concertladder, website, persberichten, 
affiches, mailings, enz.) , inzet vrijwilligers tijdens het concert, het schenken van een drankje na 
afloop van het concert.  

4. In 2018 is eenmalig een forse uitgave gedaan voor de ontwikkeling van de website. Dit was o.a. 
nodig om de digitale kaartverkoop mogelijk te maken.  

5. Voor de donateurs worden er vriendenactiviteiten georganiseerd, zoals een high tea.  
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Toelichting inkomsten 
1. Om haar doelstelling te kunnen realiseren zet de Stichting zich in om vanuit verschillende 

bronnen inkomsten te genereren. Welke inkomstenbronnen dat zijn en wat de hoogte van die 
inkomsten is, verschilt per jaar. 

2. De contributiebijdrage is iets teruggelopen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit heeft o.a. 
te maken met de veroudering van het donateursbestand. 

3. In 2018 is een legaat van € 10.000,- ontvangen. 
4. Voor de concerten van de Organisatie Oude Muziek is een subsidie ontvangen, die ook volledig 

aan deze organisatie is overgedragen. 
5. Bij de “eigen” concerten zijn er inkomsten gegenereerd door kaartverkoop en het innen van 

vrijwillige bijdragen. 
6. Voor de familievoorstelling Ronja de Roversdochter heeft de Rabobank de boeken geschonken 

die aan de kinderen werden uitgedeeld die de voorstelling bezochten. 
7. Voor de restauratie van het orgel is door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Bloemendaal 

een subsidie van € 2.000,- verworven bij een organisatie die anoniem wil blijven. 
 
 

 


