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2018-2013

Financieel verslag 2018
Het jaar 2018 werd met een klein tekort afgesloten (even groot als het overschot van
2017). De uitgaven en inkomsten waren per saldo veel lager dan in 2017, waarin we het
vijftigjarig bestaan vierden. Afgezien daarvan waren de 'overige kosten' belangrijk hoger
omdat de solisten voor hun optreden een bescheiden vergoeding kregen. Collectes en
donaties brachten ongeveer evenveel op als in 2017 (wat vanwege het jubileum een
topjaar was), al werd dat laatste ook mogelijk gemaakt door een grote donatie van 2000
euro, die voor vijf jaar toegezegd werd. De verschillende projecten van het orkest
droegen ook belangrijk bij aan de exploitatie. Verder werd de eerste aanbetaling gedaan
van het kistorgel dat met de Remonstrantse Gemeente Geertekerk gekocht werd. Ten
slotte werd er voor 2019 subsidie aangevraagd bij de Gemeente Utrecht, een subsidie die
toegekend werd.
Afrekening 2018
Kosten

Baten

Artistiek leiding

€

6.068,-

Donaties

€

Huur repetitieruimte

€

7.680,-

Collectes

€ 10.966,-

Projecten

€

3.092,-

Projecten

€

6.500,-

Overige kosten

€ 10.388,-

Overige inkomsten

€

679,-

Tekort

€

474,-

Totaal

€ 27.228,-

Overschot
Totaal

€ 27.228,-

8.609,-

Balans per 31-12-2018
Activa
Liquide middelen

Passiva
€ 14.051,-

Eigen vermogen

€

6.889,-

Vooruitbetaald kosten €

0,-

Vooruitontvangen
inkomsten

€

2.662,-

Nog te ontvangen
subsidies/inkomsten

€

0,-

Reservering kistorgel €

4.500,-

Totaal

€ 14.051,-

Totaal

€ 14.051,-

Samenvatting Financiële verantwoording 2017
2017 stond geheel in het teken van het vijftig jarig jubileum. Een groot aantal activiteiten
werd in dat kader ondernomen. Het uitgebreide programma – met de Heel Utrecht Bachtdag (3 juni), de jubileumcantate onder leiding van Wouter van Haaften die ook de
allereerste cantate dirigeerde, de Bachreis naar Leipzig waar tweemaal BWV 80 werd
uitgevoerd – staat op deze website onder de knop Archief 1967-heden. Financieel werd
dit mogelijk gemaakt door subsidies van o.a. de Gemeente Utrecht, het KFHein Fonds, de
Stichting Kattendijcke, de Stichting Herason en het Elise Mathildefonds. En natuurlijk ook
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door bijdragen van talrijke donateurs en de opbrengsten van de collectes. Het orkest
voerde samen met het Cantatekoor Bilthoven het Magnificat en delen van het
Weihnachtsoratorium uit. Dankzij al deze inspanningen werd het jaar met een heel klein
positief saldo afgesloten. Er werd overigens ook een belangrijke nieuwe verplichting
aangegaan. Besloten werd als medefinancier op te treden van een door de Geertekerk
aan te schaffen kistorgel (hetgeen in de balans per eind 2017 verwerkt is). Dit orgel
wordt in 2019 in gebruikgenomen.
De 'nog te ontvangen subsidies en inkomsten' op de balans zijn overigens in 2018
daadwerkelijk ontvangen. Een en ander is gecontroleerd door een externe
kascontrolecommissie.

Afrekening 2017
Kosten

Baten

Artistiek leiding

€

6.617,-

Donaties

€

8.406,-

Huur repetitieruimte

€

8.498,-

Collectes

€ 11.377,-

Kosten jubileum

€ 19.606,-

Subsidies jubileum

€ 17.995,-

Overige kosten

€

7.397,-

Overige inkomsten

€

830,-

Overschot

€

490,-

Projecten

€

4.000,-

Totaal

€ 42.608,-

Totaal

€ 42.608,-

Balans per 31-12-2017
Activa

Passiva

Liquide middelen

€ 10.710,-

Eigen vermogen

€

7.363,-

Vooruitbetaald
lustrum

€

633,-

Nog te betalen
kosten

€

1.430,-

Nog te ontvangen
subsidies/inkomsten

€

6.450,-

Reservering kistorgel €

9.000,-

Totaal

€ 17.793,-

Totaal
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Financiële verantwoording 2016
In 2016 ontving de Stichting Utrechtse Bachcantatediensten geen subsidie van de
Gemeente Utrecht. De inkomsten uit donaties en collectes waren een klein beetje lager
dan in 2015. Er waren dankzij een orkestproject ook enige andere inkomsten. De kosten
waren vergelijkbaar met die in 2015. Wel werden er al wat kosten gemaakt voor het
jubileum van 2017. Door het tekort van 4.199 euro werd er ingeteerd op het vermogen.

Afrekening 2016
Kosten

Baten

Artistiek leiding

€ 6.355,-

Donaties

€ 7.272,-

Huur repetitieruimte

€ 6.751,-

Collectes

€ 7.250,-

Overige kosten

€ 10.070,-

Overige inkomsten

€ 5.319,-

Subtotaal

€ 24.040,-

Subtotaal

€ 19.841,-

Tekort

€

Totaal

€ 24.040,-

Totaal

€ 24.040,-

4.199,-

Balans per 31-12-2016
Activa

Passiva

Liquide middelen

€ 15.059,-

Eigen vermogen

€ 6.923,-

Vooruitbetaald
lustrum

€

Reserveringen
lustrum

€ 9.000,-

Vreemd vermogen

€ -

Winst

€ -

Totaal

€ 15.923,-

Totaal

864,-

€ 15.923,-
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Financiële verantwoording 2015
In 2015 verkreeg de UBCD geen subsidie meer van de Gemeente Utrecht. Mede door
investering in koorkwaliteit liepen de kosten artistieke leiding iets op. Donaties en
collectes stegen iets, maar onvoldoende om een tekort te voorkomen. Overige inkomsten
betroffen vooral de activiteiten van het orkest. Er werd ingeteerd op het vermogen, en de
reservering voor het jubileum van 2017 werd teruggebracht tot 9.000 euro.

Afrekening 2015
Kosten

Baten

Artistiek leiding

€ 9.243,-

Donaties

€ 7.310,-

Huur repetitieruimte

€ 5.922,-

Collectes

€ 7.343,-

Overige kosten

€ 7.962,-

Overige inkomsten

€

Subtotaal

€ 23.127,-

Subtotaal

€ 15.510,-

Tekort

€

Totaal

€ 23.127,-

Totaal

€ 23.127,-

857,-

7.617,-

Balans per 31-12-2015
Activa

Passiva

Liquide middelen

€ 20.122,-

Eigen vermogen

€ 11.122,-

Vlottende activa

€-

Reserveringen

€

Vreemd vermogen

€ -

Winst

€ -

Totaal

€ 20.122,-

Totaal

€ 20.122,-

9.000,-

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen bezoldiging noch vergoeding voor hun
werkzaamheden als bestuurslid. Het bestuur heeft geen personeel in dienst, de volledige
organisatie van de maandelijkse uitvoering is in handen van vrijwilligers. De artistiek
leider en overige professionals ontvangen een geringe tegemoetkoming voor hun
werkzaamheden.
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Financiële verantwoording 2014
In het jaar 2014 hebben de ontwikkelingen als in 2013 zich voortgezet. Het orkest heeft
een aantal koorbegeleidingen gedaan om zo aanvullende financiering te verwerven. Voor
2015 zullen we deze middelen nodig hebben om de reguliere exploitatie aan te vullen
omdat dat jaar het aantal aanvragen voor begeleiding veel minder is.
Afrekening 2014
Kosten

Baten

Artistiek leiding

€

7.359,95

Bijdrage deelnemers € 15.038,92
en bezoekers

Huur repetitieruimte

€

7.347,48

Basissubsidie
gemeente Utrecht

€

Overige kosten

€

7.660,40

Overige inkomsten

€ 13.918,38

Uitbreiding
programmering

€

2.191,37

Reserveringen

€

9.000,00

Bijdrage uit eigen
vermogen

€

Subtotaal

€ 33.559,20

Subtotaal

€ 33.482,30

Verlies

€

Totaal

€ 33.559,20

Totaal

€ 33.559,20

3.325,00

1.200,00

76,90

Balans per 31-12-2014
Activa

Passiva

Liquide middelen

€ 22.366,58

Eigen vermogen

€ 10.839,55

Vlottende activa

€

Reserveringen

€ 17.500,00

Vreemd vermogen

€

Totaal

€ 31.790,17

9.346,69

Tekort

€

Totaal

€ 31.790,17

3.450,62

76,90
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Financiële verantwoording 2013
In 2013 heeft de UBCD door een forse vermindering van de Basissubsidie van de
Gemeente Utrecht overige activiteiten ontplooid om voldoende inkomsten te genereren.
Hierdoor is de vermogenspositie van de UBCD aanzienlijk minder kwetsbaar geworden.
De extra gegenereerde middelen worden ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit
van de deelnemers, het verbreden van de programmering en als reservering voor het
lustrum van 2017.
Afrekening 2013
Kosten

Baten

Artistiek leiding

€ 6.441,75

Bijdrage deelnemers € 14.874,15
en bezoekers

Huur repetitieruimte

€ 6.831,05

Basissubsidie
gemeente Utrecht

€ 3.000,00

Overige kosten

€ 7.549,30

Overige inkomsten

€ 15.551,36

Reserveringen
lustrum 2017,
programmering en
kwaliteit

€ 9.700,00

Subtotaal

€ 30.522,10

Subtotaal

€ 33.425,51

Winst

€

Totaal

€ 33.425,51

Totaal

€ 33.425,51

2.903,41

Balans per 31-12-2013
Activa

Passiva

Liquide middelen

€ 19.813,75

Eigen vermogen

€

7.936,14

Vlottende activa

€

Reserveringen

€

9.700,00

Vreemd vermogen

€

662,74

Winst

€

2.903.41

Totaal

€ 21.202,29

Totaal

1.388,54

€ 21.202,29
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