Leeswijzer bij de Jaarrekening 2016 van de St. Frais & Gaillard
Hierbij presenteren wij de Jaarrekening 2016 van de Stichting Frais & Gaillard, die wij middels
deze Leeswijzer kort toelichten.
INLEIDING

In 2016 heeft Ensemble Corona een omvangrijk concertproject uitgevoerd samen met het
kamerkoor Larynx olv Martine des Tombe en een uit Duitsland ingehuurde luitist; programma
"¡Venga, aventureros!".
Met enige trots kunen wij melden dat dit project grofweg binnen de begroting is gerealiseerd, zie
verder de desbetreffende Bijlage en de toelichting op de Omzet.
Door dit grote project is vergelijking met 2015 niet goed mogelijk.
Tevens is ook daarnaast een toename van activiteiten te melden in vergelijking met voorgaande
jaren.
BIJ BLZ 2:

In 2016 is een klein beroep gedaan op de reserve, dit heeft o.a. iets te maken met de in 2015 reeds
verstrekte projectsubsidie à € 1700,– van het VSB-fonds, bestemd voor "¡Venga, aventureros!".
BIJ BLZ 3:

Baten en lasten worden toegelicht op p 6 van de desbetreffende Jaarrekening en in deze Leeswijzer.
BIJ BLZ 6:

Subsidies en bijdragen:
Opbrengst Voordekunst crowdfundingsactie ruim € 2400,–, projectsubsidie St. Ruigrok € 1100,
overige donaties € 740,–.
Omzet:
2016 zag een flinke toename van activiteiten, en dientengevolge een flinke toename van de omzet:
Ensemble Corona heeft 5 verschillende programma’s gerealiseerd:
"¡Venga aventureros!" project met kamerkoor Larynx: 3 concerten op recettebasis en 1 pro deo als
PR-stunt. Financiering: met de hierboven reeds genoemde projectsubsidie van de Ruigrok Stichting
en met de succesvolle crowdfundingsactie (en met de in 2015 toegekende projectsubsidie van het
VSB-fonds) en met de recette van de drie concerten, totaalbedrag € 4050,–
Totaal aantal bezoekers: 275
Daarnaast 4 projecten op uitkoop-basis:
 "Aventurero noble" 1 concert op uitnodiging van Museum de Hermitage, in de Kerkzaal.
Programma: vnl Spaanse muziek, met luitiste Elly van Munster : uitkoop € 1000,– netto, ±
60 bezoekers.
 "Sicut lilium inter spinas", programma rond Jeroen Bosch, op uitnodiging van en in
samenwerking met kamerkoor Capella Ducis in Den Bosch, met luitiste Elly van Munster,
1e concert in maart en wegens succes nog een 2e in oktober; uitkoopsommen resp € 1800,–
en ruim € 990,– netto; 1e concert in Zwanenbroedershuis uitverkocht, ± 80 bezoekers; 2e
concert Vught ± 50 bezoekers.
 "Gentils amoureux", een besloten concert op uitnodiging van de familie Kuiper, in
Bartolomeusgasthuis te Utrecht, kleine bezetting 3 musici, uitkoop ruim € 566,– netto, ± 50
genodigden.
 "Gentils Amoureux", op uitnodiging van St. "Kamermuziek in De Hoop" te Diemen, kleine
bezetting 3 musici, met als intermezzo "Leckerbeetjes", een lezing en proeverij met
Middeleeuwse gerechten, door culinair historicus Christianne Muusers, uitkoop € 1200,–,
uitverkocht concert, ± 120 bezoekers.

Directe kosten:
 Zaalhuur: voor het grote project "¡Venga aventureros!"; voor koor en instrumentaal
ensemble was meer repetitieruimte nodig dan normaal: totaal € 285,– voor de repetities,
waaronder één (Haarlem) op de concertlocatie; daarnaast huur van de kerken voor de
concerten: Lutherse Kerk Haarlem € 260,–, Engelse Kerk Amsterdam à € 400,–, Kerkje
Valkkoog à € 120,–
 Honoraria artiesten: Per project worden de honoraria doorgaans gelijkelijk onder de musici
verdeeld, maar de projecten verschillen onderling nogal in opbrengst. Betaling kan daarom
nogal uiteenlopen.
In 2016 kon de Stichting zich veroorloven om de uitvoerende musici uit te betalen volgens
marktconforme richtlijnen; dit gold zowel voor de 3 musici van Ensemble Corona als voor
de gast-musici, te weten: luitisten Alfonso Marín en Elly van Munster, en dirigente Martine
Destombe van Larynx.
 Reis- en verblijfkosten: een flink deel hiervan is toe te schrijven aan "¡Venga aventureros!",
waarvoor wij de luitist tweemaal uit Leipzig vv lieten komen, en onderdak voor hem
betaalden (privé geregeld, goedkoop). Wij hebben aan de koorleden, de gastmusici en de
vaste musici de reiskosten naar de generale repetitie (Haarlem) en de drie concertlocaties
kunnen uitbetalen.
Verder betalen wij aan Elly van Munster reiskosten om naar Amsterdam te komen voor de
repetities, en aan alle musici om naar repetitielocaties (Den Bosch bv) en desbetreffende
concertlocaties te reizen.
Personeelsformatie:
Ensemble Corona werkte in 2016 met een vaste kern van 3 musici; deze zijn niet in loondienst.
Vaste bezetting van Ensemble Corona is: Valeria Mignaco zang, Heleen Gerretsen
blaasinstrumenten, Margo Fontijne strijkinstrumenten.
Algemene en bureaukosten:
o.a. kosten voor het grote project: zelf produceren van programmaboekjes, eigen bijdrage
Voordekunst, portokosten etc. Ook is er een groter bedrag betaald aan boekhoudkundige
ondersteuning dan in een doorsnee jaar, namelijk voor het maken van de realisatiebegroting en de
financiële afronding van het project.
Publiciteitskosten:
In 2016 is een nieuwe serie publiciteitsfoto’s gemaakt door Valerie Granberg waarvan Ensemble
Corona ook foto-briefkaarten heeft laten drukken; voor het grote project zijn posters en flyers
gedrukt, en Ensemble Corona heeft met een kraam op de Kamermuziekdag 2016 gestaan.
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Aan de bestuursleden van
Stichting Frais & Gaillard
p/a Olympiaplein 20-A-1
1076 AB AMSTERDAM

Amsterdam, juni 2017

Geacht bestuur,
Hierbij doe ik u het financieel verslag over het jaar 2016 toekomen.

1. Verantwoording

De samenstelling van dit rapport vond plaats aan de hand van de door u verstrekte gegevens. De boekhouding werd door u zelf verzorgd en door mij gecontroleerd.

2. Subsidies

Er werden in 2016 geen subsidies ontvangen.

3. Resultaat

Het resultaat over 2016 bedraagt € 711,- negatief. Het stichtingsvermogen komt daarmee
op € 2.132,- positief.
Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik steeds bereid.
Met vriendelijke groet,

Carla Custers
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Balans
31-12-2016
€

31-12-2015
€

ACTIVA
Vlottende activa
Debiteuren
Overlopende activa
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

4
2.256
2.259

299
2.634
2.933

2.259

2.933

31-12-2016

31-12-2015

€

€

2.844
-711
2.132

1.023
1.821
2.844

127
127

90
90

2.259

2.933

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve eind vorig boekjaar
Resultaat dit boekjaar

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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Staat van baten en lasten
realisatie 2016
€
Baten
Subsidies
Omzet

Lasten
Directe kosten
Algemene en bureaukosten
Publiciteitskosten
Financieringskosten
Bijzondere lasten

Resultaat

realisatie 2015
€

4.282
9.622
13.903

1.700
2.656
4.356

12.925
875
693
120
0
14.614

401
65
1.963
106
0
2.535

-711

1.821
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats
naar tijdsgelang. De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 20% voor zowel inventaris en inrichting als voor kantoorapparatuur.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis
van historische kosten.
Bijzondere baten en lasten
Hieronder worden incidentele, niet tot normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende
baten en lasten verantwoord.
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Toelichting op de balans
31-12-2016
€

31-12-2015
€

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
Debiteuren dit boekjaar
Overlopende activa
Omzetbelasting dit boekjaar
Te ontvangen rente
Liquide middelen
ING Bank betaalrekening
ING Bank spaarrekening
Kas

-

-

4
4

299
299

779
1.083
393
2.256

134
2.279
221
2.634

2.762
-711
2.051

1.601
1.161
2.762

-

-

2
29
96
127

30
60
90

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Stand begin vorig boekjaar
Resultaat vorig boekjaar
Stand eind vorig boekjaar
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Crediteuren dit boekjaar
Overlopende passiva
Omzetbelasting dit boekjaar
Te betalen bankkosten
Te betalen administratiekosten
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Toelichting op de staat van baten en lasten
realisatie 2016
€
Subsidies en bijdragen
Ontvangen donaties
Stichting VSBfonds
Omzet
Uitkoopsomen en recettes
Verkoop cd's en programmaboekjes
Ontvangen sponsoring
Ontvangen reiskosten
Ontvangen porti
Directe kosten
Zaalhuur
Honoraria artiesten
Reis- en verblijfkosten

realisatie 2015
€

4.282
4.282

1.700
1.700

9.448
105
69
9.622

2.565
45
43
4
2.656

1.065
10.873
987
12.925

377
24
401

323
40
485
28
875

12
53
65

613
81
693

1.951
12
1.963

9129
120

7113
106

00
0

0
0

Personeelsformatie
Op 31 december 2016 was geen personeel in loondienst.
Algemene en bureaukosten
Kantoorkosten
Contributies en abonnementen
Administratiekosten
Overige algemene kosten
Publiciteitskosten
Publiciteit
Representatie- en vergaderkosten
Financiële baten en lasten
Ontvangen rente
Bankkosten
Bijzondere baten en lasten
Kasverschil
Bijzondere lasten
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