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Jaarverslag Stichting Educatieve Concerten 2012  
 
 
Verslag van het Bestuur 
 
De Stichting Educatieve Concerten is op 23 maart 2011 opgericht. 
(Hierna te noemen SEC) 
 
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. 
 
Het bestuur heeft in 2012 drie maal vergaderd over diverse onderwerpen o.a. welke evenementen 
kunnen wij realiseren in 2012/2013. Het bevorderen en organiseren van meezingconcerten tevens 
concerten/projecten met een educatief karakter. 
De Anbi status voor de stichting is officieel toegekend. 
 
M. van der Brugge, directeur van Sing Along Events heeft enkele bestuursvergaderingen geheel of 
gedeeltelijk bijgewoond i.v.m. het deels uitbesteden van de organisatie voor het (meezing)evenement 
“Misa Criolla” in de Westerkerk te Amsterdam. 
 
Mevrouw N. Slagter heeft in het 4e kwartaal als vrijwilligster -zich met name- ingezet om onderzoek te 
doen naar de financiële mogelijkheden voor onze stichting o.a. fondswerving etc. Mevrouw Slagter heeft 
ook een ‘Plan van Aanpak’ geschreven voor het Pabo-project dat verder nog in ontwikkeling is. 
 
Realisatie 
Misa Criolla 
In 2012 heeft de Stichting Educatieve Concerten één evenement gerealiseerd. 
De “Misa Criolla”en “Navidad Nuestra” van Ariël Ramirez in de Westerkerk te Amsterdam. Dit werd mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van het VSB fonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 
De organisatie van dit evenement werd uitbesteed aan Sing Along Events gevestigd in Leiden. Dit 
evenement is een groot succes geworden, mede door de goede samenwerking met Sing Along Events. 
Een kleine impressie en reacties zie onderstaand: 
 
Reacties van deelnemers 
“Ik las vanmorgen dat muziek fitness voor de ziel is en dat heb ik gisteren heel sterk ervaren!” – Annelies 
Holthaus.  
 
“Zaterdag jl. heb ik meegezongen in de Misa Criolla/Navidad Nuestra (…) Ik heb het meezingen sinds kort 
ontdekt en ik heb genoten. Dat komt voor een groot deel door de dirigent Martin van der Brugge, die met 
zijn enthousiaste werkwijze zo’n dag tot een feestje maakt.” - Marian Beerenhout 
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Balans en Resultatenrekening 2012 van Stichting Educatieve Concerten 

 
Balans per 31-12-2012 

 
Activa      Passiva 

 
Ing Bankrekening 6061094   €          0,74 Crediteuren              € 4.440,59 
Zkl Ingbank-Spaarrekening 6061094 €   5.615,48 Eigen Vermogen      € 3.104,52 
Debiteuren    €   1.928,89  
                                                                           -------------    -------------- 
      €  7.545,11    € 7.545,11 
                                                                           ========    ======== 
 
 

Resultatenrekening 2012 
 

Baten     Werkelijk    Begroot  
     
Rente     €         92,38    €         75,00  
 
Opbrengst Misa Criolla 24-11-2012: 
Recette deelnemers   €  11.508,75    €  10.500,00 
Recette toeschouwers   €    3.990,30    €    3.000,00 
Subsidies concert   €    4.440,59    €    5.925,00   
 
Negatief Resultaat 2012  €       538,48                    

=========    =========  
€  20.570,50    € 19.500,00 
=========    =========  
      

Lasten     Werkelijk    Begroot 
 
Bijdrage Kamer v. Koophandel  €         24,08 
Bestuurskosten                            €       306,78 
Secretariaat     €       300,00 
 
Kosten Misa Criolla 24-11-2012: 
Huur Locatie    €    4.755,70    €   4.550,00 
Musici en dirigent   €    6.000,00    €   6.000,00 
Maken oefen-cd’s   €    2.500,00    €   2.500,00 
Organisatiekosten   €    2.433,94    €   2.200,00 
PR     €    4.250,00    €   3.750,00 
Onvoorzien         €      500,00                             

=========    ========= 
€  20.570,50    € 19.500,00 
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Toelichting bij de jaarrekening 
 
Er werd in 2012 één evenement georganiseerd: de uitvoering van de Misa Criolla op 24 november in de 
Westerkerk in Amsterdam. Deze uitvoering was een groot succes: zowel de opbrengst van 
deelnemerskaarten als de verkoop van kaarten aan bezoekers overtroffen de in de begroting 
uitgesproken verwachtingen. De kosten kwamen ongeveer in overeen met de begrote bedragen, behalve 
dat er meer stoelen moesten worden gehuurd en dat de organisatiekosten wat hoger uitvielen, om het 
toegestroomde publiek zowel administratief als fysiek in goede banen te leiden. Dit had tot gevolg, dat 
er minder een beroep op de subsidiegevers gedaan hoefde te worden dan was begroot.  
Dat Stichting Educatieve Concerten er desalniettemin in slaagde een negatief resultaat over het 
verslagjaar te halen kwam doordat de stichting alleen aan dit project gebonden inkomsten verkreeg en 
er geen voorziening was getroffen om de algemene bestuurskosten uit te betalen. Bovendien betaalde 
Stichting Educatieve Concerten aan het eind van het jaar een kleine vergoeding aan een stagiaire 
(opgenomen onder de post secretariaatskosten), hetgeen ook niet in de begroting was voorzien. 
Besloten werd voor 2012 deze kosten te betalen uit de reserve. Voor volgende jaren zal worden 
bekeken, hoe een slimmere dekking voor deze kosten kan worden gevonden. 
 


