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Financieel verslag 2019 
 
 
Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland 
onder nummer 41004294 
 
 
 
 
Financieel verslag 

 
BALANS 31 december 2019  

     31 december 2019   31 december 2018 
 € €  € € 
ACTIVA      
      
Nog te ontvangen -   -  
Liquide middelen 3.261   3.991  
  3.261   3.991 
      
Totaal activazijde  3.261   3.991 
      
      
PASSIVA      
      
Vermogen      
Saldo begin verslagjaar 2.560   1.960  
Bij/af exploitatieresultaat - 484   600  
Saldo einde verslagjaar  2.076               2.560 
      
Nog te betalen en              
vooruitontvangen  

  
1.185 

   
1.431 

      
Totaal passivazijde  3.261   3.991 
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EXPLOITATIEREKENING 2019 

 2019               2018 
 € €  € € 
BATEN      
      
Entreegelden 6.583   8.912  
Bijdrage Gemeente Lwden 3.000   3.000  
Bijdrage Provincie Fryslân  -   -  
Giften en andere bijdragen 75   1.000  
  9.658   12.912 
LASTEN      
Honoraria 5.406   7.420  
Huur kerk 2.445   2.443  
Bureau & adm.kosten incl. 
BUMA-afdracht 

 
727 

   
938 

 

Advertentie en drukwerk 1.564   1.511  
Overige kosten/onvoorzien  -   -  
  10.142   12.312 
      
EXPLOITATIE resultaat  - 484   600 

 
 
TOELICHTING 
 
De exploitatierekening betreft de baten en lasten van de zomerserie en van het Kerstconcert.  
2018 was een bijzonder jaar vanwege het feit dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 
was. Het jaar 2019 was weer een regulier jaar. Het tekort kon beperkt worden gehouden. De 
gemeente Leeuwarden ondersteunde ons opnieuw en ziet de activiteiten van onze stichting als een 
wezenlijk onderdeel van de culturele infrastructuur van de stad. Helaas ontvingen we in 2019 
wederom geen bijdrage van de Provinsje Fryslân.  
 
Het Fonds Leeuwarder Orgelfestival is in 2017 toegevoegd aan het vermogen van de stichting. Na 
een viertal festivals en een aantal bijzondere projecten in de daaropvolgende jaren in de aanloop 
naar 2018, ligt de focus vooreerst op het realiseren van een mooie serie concerten. 
 
KASCONTROLE 
 
De stichting doet jaarlijks een beroep op een externe financieel deskundige (geen lid van ons 
bestuur) om kascontrole uit te voeren. De controle over 2019 heeft plaatsgehad en de cijfers zijn 
akkoord bevonden. 


