Anbi gegevens 2020:
Naam van de instelling:
Stichting Kamermuziek Festival Hoorn.
RSIN/fiscaal nummer:
8185.73.673
Contactgegevens:
Adres:

Grote Oost 72, 1621 BX Hoorn.

Telefoon:

0229-218209

Doelstelling:
De Stichting beoogt het bevorderen van kamermuziek.
Beleidsplan:
het jaarlijks organiseren van het kamermuziekfestival Hoorn;
het houden van cursussen, workshops en masterclasses;
het geven van opdrachten voor nieuwe composities;
het stimuleren van initiatieven op het gebied van de kamermuziek;
het verrichten van verdere handelingen die met het beoogde doel verband houden.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Marianne Gouwetor
Werkzaam geweest als manager, trainer en supervisor;
voorzitter van het Noord-Hollands Jeugd Orkest (sinds 1998); oud-vicevoorzitter van de Hoornse
Concertstichting Johan Messchaert.
Secretaris: Maureen Hulshoff
Werkzaam geweest bij de UVA als plaatsvervangend docent/onderzoeker;
pedagogisch medewerkster; werkzaam geweest als secretaris voor diverse verenigingen o.a. Stichting
Cultuur Sijbekarspel-Benningbroek
Penningmeester: Hans Syrier (tot 1-11)
Werkzaam geweest als octrooigemachtigde; amateur pianist.
Penningmeester: Henny van Haarlem (miv 1-11)
Werkzaam geweest bij een Nederlandse grootbank in diverse functies, laatstelijk als riskmanager.
Voorzitter raad van bestuur Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoorn. Diverse
bestuursfuncties bekleed bij HCSV Zwaluwen'30 en als voorzitter Nederlands Handbal Verbond afd
NHN.
Lid: Joop Kalb
Werkzaam geweest als interim manager en financieel consultant voor de overheid.
Lid: Jan Hauwert
Werkzaam geweest als docent voortgezet onderwijs;
pianist; medeorganisator Munnickenveldconcerten Hoorn.
Lid: Ellie Devilee (tot 1-11)
Werkzaam geweest als docent Engels en remedial teacher in het voortgezet onderwijs;
Regisseur amateurtoneelvoorstellingen.
Lid: Paulien Schaap - Hoekstra (miv 1-11)
Werkzaam geweest als Onderzoekscoördinator VU afd huisartsgeneeskunde; docent Meer bewegen
voor ouderen en organisator van studiereizen.
Lid: Frieda Brunger
Werkzaam geweest als lerares;
artistiek adviseur Culturele Commissie Sijbekarspel.
Lid: Klaas de Hart
Werkzaam geweest als leraar;
oud-voorzitter Veilig Verkeer Hoorn; coördinator verkeersexamens.
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Beloningsbeleid:
De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. Er zijn binnen de stichting geen dienstverbanden.
Door vrijwilligers gemaakte kosten worden onder overlegging van nota afgerekend.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020:
In 2020 heeft de Stichting Kamermuziek Festival Hoorn de 14e editie van haar jaarlijkse festival niet kunnen
houden. Dit besluit is genomen in maart en is noodzakelijk geweest door de Covid19 pandemie die heel
Nederland in zijn greep heeft gehouden. Eind april leek het tij te keren en is er door het Stichtingsbestuur
overlegd een poging te doen om in de geplande festival periode in november een kamermuziek concert te
presenteren.
Echter, de voorwaarden waaronder dat zou hebben kunnen plaatsvinden en de risico’s die dat met zich
meebracht, hebben het Stichtingsbestuur in augustus doen besluiten dit niet door te laten gaan.
Financiële verantwoording:
Het jaar 2020 is zonder resultaat afgesloten. Ondanks het niet kunnen voldoen aan de voorwaarden die bij
de subsidieverstrekking 2020 door de Gemeente Hoorn zijn gesteld is het exploitatieresultaat van € 1.010
voorshands bij de Gemeente declarabel gebleken. Deze toezegging is in de cijfers verwerkt.
De lasten betreffen in hoofdzaak bestaande verplichtingen oa abonnementen, bankkosten, representatie en
voorbereidingskosten voor (het naderhand afgelaste) festival.
Het eigen vermogen is gelijk gebleven aan het saldo begin 2020.

Exploitatie lasten

Werkelijk 2020

Honoraria musici

-

20.600

Reiskosten musici

-

500

472

240

2.200

1.868

-

3.100

2.692

174

1.500

1.468

-

600

500

500

600

823

-

1.000

1.303

Locatiekosten
Horeca
Publiciteit en promotie (PR)
Instrumenten (huur, vervoer en stemmen)
Diverse kosten concerten
Auteursrecht en muziekhuur
Administratiekosten

Begroot 2020 Werkelijk 2019
18.389

308

400

346

Diverse lasten

-

500

514

Lasten voorgaand jaar

-

-

-

Onvoorzien

-

-

-

________

________

1.067
________

1.222
=======

31.000
=======

29.442
=======

Voordelig resultaat
Totaal

Exploitatie baten

Werkelijk 2020

Concertinkomsten (kaartverkoop)

Begroot 2020 Werkelijk 2019

-

12.000

10.751

1.010

7.125

7.125

Aangevraagde sponsorbijdragen

-

11.875

11.562

Rente baten

2

-

2

210

-

2

________

________

________

1.222
=======

31.000
=======

29.442
=======

Gemeente Hoorn

Baten voorgaand jaar
Nadelig resultaat
Totaal

Balans 2020
ACTIVA

31-12-2020

Debiteuren
Liquide middelen

Totaal

31-12-2019

49

5.319

21.441

11.054

21.490

16.373

PASSIVA

31-12-2020

Eigen vermogen

31-12-2019

13.310

13.310

Vooruitontvangen

1.375

750

Crediteuren

6.805

2.313

21.490

16.373

Totaal
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