
Jaarverslag 2018: Stichting Vrienden Nieuw Bach Ensemble 

 

 

Toelichting: 

In 2018 hebben we een bijdrage geleverd aan het project Amersfoort stad van de Johannes-Passion 

samen met Indebuurt033. Daarnaast zijn in 2018 nagenoeg alle crediteuren betaald. Een daling van de 

bankstand is daarmee verklaard. Het eigen vermogen liet door een beperkt verlies in 2018 een lichte 

daling zien maar niet materieel.  

 

 

Toelichting: 

De ontvangen bijdragen bestaan uit donaties van particulieren (Vrienden); deze zijn ten opzichte van 

vorig jaar aanzienlijk afgenomen. De afname is mede te verklaren door een eenmalige donatie van EUR 

4.000,-- in 2017.  De ontvangen bedragen liggen wel fors hoger dan in 2016. Dit is te verklaren door het 

project Amersfoort stad van de Johannes-Passion samen met Indebuurt033. Totale inkomsten uit 

voornoemd project EUR 4.480,--. De bestedingen conform doelstelling betreffen bijdragen aan het 

Nieuw Bach Ensemble (NwBE). In het jaar 2018: Johannes-Passion en project Amersfoort stad van de 

Johannes-Passion. De bankkosten zijn ietwat toegenomen maar gelet op voorgaande jaren niet 

noemenswaardig. Per saldo was 2018 met EUR 48,28 een verlieslatend jaar.  

Balans 2018

31-dec-17 31-dec-18

ACTIVA

Bank     5.319,83     2.271,55 

Debiteuren

Activa totaal     5.319,83     2.271,55 

PASSIVA

Langlopende schulden                -                  -   

Crediteuren     3.125,00        125,00 

Eigen vermogen     2.194,83     2.146,55 

Passiva totaal     5.319,83     2.271,55 

Verlies- en winstrekening 2018

Omschrijving Inkomsten Uitgaven Resultaat

Ontvangen bijdragen     6.405,00     6.405,00 

Bestedingen cf. doelstelling    -6.206,83     6.206,83 

Bankkosten       -246,45        246,45 

Bestuurskosten                -   

Totaal     6.405,00    -6.453,28         -48,28 



Vooruitzichten 2019: Het werven van nieuwe vrienden gaat onverminderd door in 2019. De plannen om 

onze vrienden te bedanken voor de jaarlijkse bijdrage zal dit jaar verder uitgewerkt worden maar een 

substantiële omvang is wel van belang. Met de bijdragen die wij in 2019 mogen ontvangen zullen wij in 

ieder geval een financiële ondersteuning bieden aan de uitvoering van de Johannes-Passion 2019. 

Aangezien de buffers nog niet van dienaard zijn zal ook in 2019 terughoudendheid betracht worden in 

het doen van financiële bijdragen aan het Nieuw Bach Ensemble. 


