Stichting
Maartenskerk concerten
Kollum

20 februari 2018

Jaarverslag 2017 en begroting 2018
Concerten in 2017
In 2017 hebben we een vijftal concerten in de Maartenskerk kunnen verzorgen. De volgende
ensembles en/of koren hebben we in 2017 mogen verwelkomen.
Concert data 2017
12 februari
12-maart
8-oktober
12-november
10-december

Artiesten

Trio Muzaiek
Matini Jongenskoor Sneek
Arte Duo
Hortus Vocalis
Northern Voices

Soort concert
Instrumentaal
Vocaal
Instrumentaal
Vocaal & instrumentaal
Vocaal & instrumentaal

Het bezoekersaantal per optreden lag tussen de dertig en zeventig personen. Het gemiddeld aantal ligt
op ongeveer 40 personen.

Financieel overzicht 2017
Posten omschrijving

Uitgaven

Artisten vergoedingen

€ -3.200,00

Giften, collectes, sponsering en subsidie

Inkomsten
€ 4.623,38

Exploitatie, huren, drukkosten

€ -1.297,46
Totalen
Resultaat

€ -4.623,46

€ 4.623,38
€

125,92

Omdat we in 2017 gestart zijn met “Vrienden van de Maartenskerkconcerten” hebben we het
jaarlijks financieel tekort kunnen ombuigen naar een bescheiden positief resultaat.
We stellen wel vast dat ensembles en koren hogere tarieven vragen voor een optreden in de
Maartenskerk, waardoor op termijn de begroting weer onder druk zal komen te staan.

Status ‘vrienden van…’
In 2017 zijn we gestart met de actie “Vrienden van de Maartenskerkconcerten”, waarbij de ‘vrienden’
zorgen voor een jaarlijkse structurele bijdrage. Op weg daarnaar toe hebben wij ervoor gezorgd dat
onze stichting is erkend als culturele ANBI-instelling. Dit betekent, dat een ‘Vrienden’ bijdrage aan
onze stichting aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
Vanaf december 2016 zijn wij begonnen met het werven van “Vrienden van…” Op 31 december
hadden 21 personen zich aangemeld als vriend.

Subsidie aanvraag 2018
Ondanks het positieve resultaat over het jaar 2017 verwachten wij hogere kosten voor artiesten
vergoedingen en huurlasten. De aanvraag is gebaseerd op de begroting die sluit met een tekort van
€ 130,--.

Tot slot
De stichting biedt een podium voor amateur- en semiprofessionele musici in de prachtige akoestische
omgeving van de Maartenskerk. Om de Maartenskerkconcerten aantrekkelijk te houden voor een
breed publiek (laagdrempeling) is de stichting sterk afhankelijk van de gemeentelijke subsidie. Wij
hopen dan ook dat u voor 2018 ons de gevraagde subsidie wilt verlenen.
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