Jaarverslag 2020 Stichting Educatieve Concerten
Algemene informatie:
Stichting Educatieve Concerten is 23 maart 2011 opgericht. Het bestuur bestaat uit 3 leden:
- Voorzitter: Dhr. M. W. Heijenk
- Secretaris: Mevr. N. C. Slagter
- Penningmeester: Mevr. H. G. J. Verweij
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.

Samenvatting verslagjaar 2020:
Voor 2020 had de SEC een drietal projecten in de planning, te weten:
The Armed Man (Gouda) april 2020
Voor The Armed Man van Jenkins kregen we een toezegging, te weten:
- Fonds voor Cultuur Participatie.
De Pop Sing Along (Den Haag) September 2020
Voor de Pop-Sing Along kregen we twee toezeggingen, te weten:
- Cultuurschakel;
- Van Ommeren Stichting.
Orkesten Scratch (Leiden) Oktober 2020
Voor de Orkesten Scratch in Leiden kregen we drie toezeggingen, te weten:
- Fonds 1818;
- Gemeente Leiden;
- Prins Bernard Cultuurfonds – ZH.
Samenvattend betekent dit dat van het totaal subsidiebedrag van €13.000 bedraagt.
Nadere uitwerking treft u in het financiële jaarverslag aan.
COVID 19
Door het coronavirus werden alle concerten geannuleerd.
Alle concerten zijn inmiddels verplaatst naar 2021.
De fondsen zijn inmiddels ingelicht en hebben positief gereageerd op onze vraag of wij, met behoud
van onze subsidie, de concerten konden uitstellen naar een later tijdstip.

Vooralsnog zijn de concerten als volgt geprogrammeerd:
De Pop Sing Along in Den Haag:
25-09-2021
The Armed Man in Gouda:
23-10-2021
Orkesten Scratch in Leiden
06-11-2021
Het bestuur denkt dat de concerten weer hervat kunnen worden na de zomer.
Donaties
Inmiddels heeft SEC donaties binnen gekregen van particulieren in 2019.
De bedoeling was om bij elk evenement de donatiebrieven aan de deelnemers uit te delen. Echter
zijn er geen evenementen geweest.
Bestuurswissel
Afgetreden is de secretaris Fernanda Rousel. De nieuwe secretaris is Nikki Slagter.
Met haar evenementenkennis en kennis op het gebied van subsidies, denkt de stichting hier een
geweldige nieuwe secretaris te hebben gekregen.

Theater de Nieuwe Regentes Den Haag (Pop Sing
Along)

De Sint-Jan in Gouda (The Armed Man)

De zalen blijven sinds de uitbraak van corona leeg.

Hooglandse kerk Leiden (Orkesten scratch)

Financieel Jaarverslag 2020
Balans per 31-12-2020

Activa
ING Betaalrekening
ING Spaarrekening
Debiteuren (zie toelichting)

Passiva
€
€
€

5.117,2.407,23,-

€

---------7.547,======

Eigen Vermogen
Crediteuren (zie toelichting)
Vooruit ontvangen subsidie

€
€
€

2.337,10,5.200,-

€

--------7.547,=====

Toelichting Debiteuren en Crediteuren:

Debiteuren:

Crediteuren:

Nog te ontvangen BTW 4e kwartaal 2020:

Nog te betalen bankkosten dec. 2020:

Belastingdienst € 23,--

ING € 10,--

Resultatenrekening 2020

Baten
Donatie/schenking
Project scratch Jenkins
vooruit ontvangen subsidie
Project orkesten scratch Dvorak -

Lasten
€
€

50,2.700,-

Bestuurskosten c.a.
Secretariaat

€
€

248,169,-

€

2.500,-

Bankkosten

€

121,-

Reservering

€

€

---------5.250,======

Totaal lasten

€

4.712,---------5.250,======

vooruit ontvangen subsidie
Totaal baten

Toelichting Financieel jaarverslag 2020:

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van totaal € 4.712,-.
Dit resultaat is geboekt als Reservering.

Het is overigens nog het volgende op te merken:



Projecten.

In verband met het Corona-virus zijn er in 2020 geen projecten uitgevoerd en zijn deze verplaatst naar
2021.

Vooruit ontvangen subsidies voor projecten in 2021 (was 2020):

Jenkins - scratch The Armed Man - Gouda

€ 2.700,--

(Na uitvoering van project wordt nog € 300,-- uitgekeerd);
Dvorak - orkesten scratch- Leiden
(Daarnaast nog een toekenning voor dit project van € 6.300,--)

€ 2.500,--

