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Jaarverslag Stichting Educatieve Concerten 2011
Verslag van het Bestuur
De Stichting Educatieve Concerten is op 23 maart 2011 opgericht.
Het Bestuur kwam in 2011 twee keer bijeen.
Het Bestuur bestaat uit 3 leden.
Voorzitter
Dhr. M. W. Heijenk,
Penningmeester
Mevrouw H.G.J. Verweij,
Secretaris
Mevrouw G. Pronk
De Stichting heeft ten doel: het bevorderen van kennismaking en deelname aan het
culturele leven in Nederland door het organiseren van, voor een breed publiek toegankelijke,
culturele evenementen.
In 2011 heeft het Bestuur voornamelijk gesproken over het “Hoe, Wat en Waar” ten uitvoer
brengen van het doel van de Stichting.
Het organiseren van meezingconcerten concerten/projecten met een educatief karakter is
één van de peilers van de stichting. Het met elkaar instuderen en uitvoeren van diverse
genres op vocaal gebied is een belangrijk element. Hierbij valt te denken aan oratorium- en
musicalrepertoire, maar ook aan Argentijnse muziek. Daarnaast is educatie op het gebied
van stemgebruik ook een onderdeel.
Realisatie
Misa Criolla en Misa por la Paz y la Justicia
In het jaar 2011 is er reeds een succesvol scratchconcert
gerealiseerd: Misa Criolla gecombineerd met de Misa por la
Paz y la Justicia in de Luthersekerk te Den Haag op 25 april
2011.
De 200 deelnemers in het koor waren tevens het maximale
aantal zangers dat kon meezingen in de Lutherse Kerk. Ook is
er een groot publiek bereikt dat naar de uitvoering kwam
luisteren.
De uitleg over de Argentijnse instrumenten werd als zeer
interessant gevonden.
Op velerlei verzoek hebben wij de (aan)vraag gekregen om
dit concert te herhalen. Van het concert is een live registratie
cd gemaakt.
Aantal deelnemers: 200.
Aantal bezoekers: 300.
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Balans per 31-12-2011
Activa
Ing Bankrekening 6061094
Zkl Spaarrekening 6061094

Passiva
Eigen Vermogen

€ 43,00
€ 3.600,00
------------€ 3.643,00
=======

€ 3.643,00
-----------€ 3.643,00
=======

Resultatenrekening 2011
Baten
Privé-storting
Subsidie Stichting Culturalis
concert 25-4-2011*

€ 26,64
€ 3.643,00
------------€ 3.669,64
=======

Lasten
Bijdrage KvK
Positief resultaat

€ 26,64
€ 3.643,00
-----------€ 3.669,64
=======

Toelichting op de resultatenrekening:
Het enige evenement, dat de Stichting in 2011 heeft georganiseerd was het Ramirez concert
op 25 april.
De inkomsten en uitgaven voor dit evenement waren:
Uitgaven
(o.m. musici, dirigent, zaalhuur, organisatiekosten:
Inkomsten
Bijdrage deelnemers en luisteraars
Subsidie Culturalis

€ 8.831,24
€ 5.188,24
€ 3.643,00
------------€ 8.831,24
=======

Na aftrek van de opbrengsten uit de bijdragen van deelnemers en luisteraars ontving de
Stichting van Sing Along Events een creditnota ter hoogte van het subsidiebedrag
€ 3.643,00 om aan te wenden als startkapitaal voor onze Stichting.

