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Voorwoord
De Stichting Kamermuziek Oosterbeek organiseert met vijf concerten per jaar al 35 jaar een
mooie stabiele serie.
De effecten van alle Corona-maatregelen hebben onze concertserie net als de gehele culturele
sector ook dit jaar beïnvloed. Toch mag onze serie flink wat abonnementhouders en andere
bezoekers tot haar vaste gasten rekenen, hoewel enige terughoudendheid bij het publiek te
merken was. Het publiek omvatte in het jaar 2021 per concert zo’n 100 mensen.
Het vanwege Corona afgelaste concert hebben we aan het einde van het seizoen kunnen laten
plaatsvinden met een afsluitende borrel op het terras van de Concertzaal.
Het bestuur is blij met alle abonnementhouders en andere liefhebbers van de SKO-concerten.
Gelukkig dragen velen de stichting een warm hart toe. Tijdens het feestelijke lustrum concert
van november bleek dat overduidelijk. Concertbezoekers met al 25 jaar of meer een
abonnement op de serie, zijn geen uitzondering. Dat proberen we vast te houden en te
versterken. Door mooie concerten te organiseren, nieuw publiek aan te boren en mensen te
verleiden vriend, sponsor of donateur te worden.
Dat laatste is zeer noodzakelijk. Zeker gezien het feit dat de stichting geen aanspraak kan
maken op subsidieregelingen en de kosten voor zaalhuur en de inbegrepen consumpties zijn
toegenomen. Traditioneel hanteert het bestuur van de serie het beleid om de toegangsprijzen
redelijk te houden en de bestuurskosten zeer laag. Naast de abonnementenverkoop zullen dus
ook andere aanvullende geldbronnen van groot belang blijven.
In 2021 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Het nieuwe bestuur, nog volop bezig met
de overdracht, ontwikkelt plannen die we in de komende maanden aan het SKO-publiek
zullen voorleggen. In 2021 is een eerste stap gezet om jong talent een prominente plek in de
programmering te geven. Voor de komende periode zal ook de mogelijke samenwerking met
andere stichtingen en festivals worden onderzocht.
Yolanda Ezendam
voorzitter
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Bestuur
Het bestuur vergadert gemiddeld 5 à 6 keer per jaar, doorgaans ongeveer 3 weken vóór ieder
concert. De secretaris zorgt voor de agenda en voor de notulen. Naast beleidsmatige zaken
komen tijdens deze vergaderingen ook alle lopende zaken aan de orde.

Samenstelling bestuur per 31/12/2021
•
•
•
•
•
•

Yolanda Ezendam
Elly Charbon
Nanette Koning
Jacinta Molijn
Phyllis Ferwerda
Hans Eijsackers

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
programmeur
programmeur

Schenkingen, legaten en donaties
Beleid
Door wegvallen van de subsidies van de gemeente Renkum voor de Stichting Kamermuziek
Oosterbeek is het van levensbelang dat deze stichting financieel ondersteund gaat worden
door de Vrienden van Kamermuziek Oosterbeek.
Het beleid is er op gericht om jaarlijks een substantieel deel van haar inkomsten te genereren
uit bijdragen van Vrienden.

Financieel verslag
Het jaar 2021 werd afgesloten met een positief saldo van € 1683,-. Het positieve saldo is
veroorzaakt door een creatieve, inspirerende en bovenal voordelige programmering tijdens het
jubileumconcert in november 2021. Er waren nog geen inkomsten door schenkingen en
legaten.

Opbrengsten
In het lopende boekjaar bestaan de opbrengsten alleen uit de bijdragen van de Vrienden.

Kosten
De uitgaven van de stichting bestaan alleen uit bankkosten en de uitkering aan de Stichting
Kamermuziek Oosterbeek.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

2021
€

VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Debiteuren
Overige vorderingen (BTW)

0
0
0

Liquide middelen

12.857
12.857

TOTAAL

12.857

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

8.489
8.489

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog af te dragen BTW
Nog te betalen kosten
Vooruit ontvangen posten

0
400
3.968
4.368

TOTAAL

12.857
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
2021
€
OPBRENGSTEN:
Abonnementen en losse toegangskaarten
Sponsoring
Vrienden
Overige opbrengsten

6.596
1.460
1.211
447

SOM DER OPBRENGSTEN

9.713

LASTEN:
Directe kosten concerten
Kosten vleugel
Bestuurskosten
Public relations
Loonbelasting
Overige kosten

6.506
650
258
124
0
374

SOM DER LASTEN

7.912

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

1.802

FINANCIELE BATEN EN LASTEN:
Rentebaten
Bankkosten

1
120

RESULTAAT

1.683
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