
Financieel verslag SCMW 2018-2019 

In financiële zin is het jaar goed verlopen, met name dankzij bereidwillige sponsoren en de vele 
vrijwilligers, waardoor de kosten minimaal konden worden gehouden. In bijgaand staatje van 
uitgaven en inkomsten is de realisatie afgezet tegen de begroting. Het resultaat is licht positief. 
Hieronder wordt dit resultaat nader toegelicht m.b.t. de kosten en opbrengsten. 

 

Kosten 
In 2019 werd het boekjaar gelijkgesteld met het kalenderjaar. Qua begroting en realisatie is dit 
dan ook een verslag van een overgang van het ene naar het andere systeem, waarbij het laatste 
deel van 2018 in dit verslag is toegevoegd. Ten tweede moet worden opgemerkt dat eind 2018 
werd besloten om bij wijze van proef een concertreeks aan het festival toe te voegen, die uit de 
lopende begroting werd bekostigd. En dus niet extra werd gesubsidieerd of gesponsord. Bij 
enkele posten wordt ten aanzien van het festival een verschil gezien tussen begroting en 
realisatie. : 

ï Activiteitskosten -  € 2.800 
ï Publiciteitskosten + € 3.000 
ï Administratiekosten + € 1.000 

 
De activiteitskosten van het festival vielen lager uit dan begroot, met name wegens lagere 
kosten voor catering, onder meer door sponsoring vanuit de lokale middenstand, zoals bakkers, 
kruideniers en slijterijen. 
De publiciteitskosten waren duidelijk hoger doordat dit jaar met name ook het publiek buiten 
Weesp is aangesproken, zoals via een advertentie op Facebook – een voor de organisatie relatief 
nieuw medium. De kosten van de website zijn dit jaar beperkt gebleven tot het abonnement. Het 
beheer van de website ligt in de competente handen van één van de teamleden. 
De administratiekosten kwamen hoger uit dan begroot door enkele eenmalige uitgaven, 
waaronder notariële kosten. 
De totale kosten waren door de extra kosten aan zaalhuur, musici en activiteitskosten 
vanwege de concertreeks uiteraard hoger en konden slechts ten dele uit kaartverkoop 
en partnerbijdragen worden gedekt. Gelukkig liet de lopende begroting voldoende 
ruimte om het jaar uiteindelijk positief te kunnen afsluiten, zowel in financiële zin als ten 
aanzien van verrijking van de culturele sfeer in Weesp. 

 

Opbrengsten 
De opbrengsten waren volgens verwachting, hoewel de ticketverkoop met name voor de eerste 
(introductie-)dag wat tegenviel. De daardoor wat lagere opbrengst werd echter gecompenseerd 
door hogere bijdragen van onze lokale partners. Ook de advertenties in het programmaboekje 
droegen weer bij aan de baten. Afgezien van de eerste dag lag de zaalbezetting ruim boven de 90 
procent. 

 
De subsidies en sponsorgelden waren € 3000 hoger dan begroot en weer hoger dan in de 
voorgaande jaren. Het verkrijgen van deze gelden heeft weer veel inspanning gekost. Enkele 
sponsoren van voorgaande jaren zijn dit jaar gestopt en anderen hebben minder toegewezen dan 
voorheen. Daartegenover staan een paar nieuwe sponsoren, waaronder het VSB-fonds, de 
Cornelis van Drosthagen Stichting en Weesp Centraal, en trouwe sponsors als P.W. Janssens’s 
Friesche Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Gravin van Bylandt Stichting en de Rotary 
Club Weesp. Tenslotte hebben verschillende Weesper detaillisten dit jaar weer een bijdrage aan 
het festival geleverd en zijn, voor zover mogelijk, ook de bijdragen in natura opgenomen in de lijst 
opbrengsten. 



Met name dankzij de sponsorgelden kon het Educatieprogramma voor de jeugd 
op professionele wijze vorm krijgen. Dit belangrijke onderdeel van het festival 
werd verder haalbaar door de inzet van vele vrijwilligers en de medewerking van 
Weesper detaillisten. Ook de concertreeks heeft zich in een goede bezetting 
kunnen verheugen, waarbij de aanloopverliezen gelukkig konden worden gedekt 
door sponsoring en subsidies. 

 
Resultaat 
Ondanks de hogere kosten passend bij een uitgebreider festival en een extra 
concertreeks, is het financieel resultaat met ruim € 2.500 positief afgesloten, door het laag 
houden van de kosten, de inzet van alle vrijwilligers en de bijdrage van vele Weesper 
detaillisten die grote kortingen gaven of goederen in natura hebben geleverd. Daarnaast 
is de ticketverkoop goed verlopen, een teken dat het festival leeft – niet alleen in Weesp, 
maar in de brede regio. 

 
Dit resultaat levert, evenals de positieve resultaten in vorige jaren, een solide 
financiële basis en ruim voldoende financieel vertrouwen voor de organisatie van 
het Chamber Music Festival en de Concertreeks in Weesp in de komende jaren. 

 

Begroting en Realisatie WCMF 2019 
 

 
 2019 rest 2018 2019 2019 2018-2019 

 Begroting Realisatie Festival Concertreeks Totaal 
KOSTEN      
Zaalhuur 9800 420 9957 1668 12045 
Apparatuur/materiaal 3100 25 3983 327 4335 
Musici 24100 1000 22345 5826 29172 
Activiteitskosten 7050 456 4250 600 5306 
Publiciteit 4100 271 7158 528 7957 
Administratiekosten 700 442 1709 188 2340 
TOTALE KOSTEN 48850 2614 49402 9138 61154 

BATEN      
Opbrengsten 21000 0 22116 3963 26079 
Bijdragen partners 4850 42 7790 616 8448 
Subsidies en 
sponsoring 24800 0 29205  29205 
TOTALE BATEN 50650 42 59111 4579 63732 
SALDO BATEN - 
KOSTEN € 1.800 -€ 2.572 € 9.709 -€ 4.559 € 2.578 

 
 
 

 


