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De organisatie van de concerten en de financiële facilitering daarvan vormden de belangrijkste 

agendapunten van de bestuursvergaderingen in 2013. Het blijkt steeds moeilijker om de benodigde gelden 

voor 3 concerten per jaar te vinden. Gelukkig kon de denkkracht van het bestuur in 2013 vergroot worden: 
nadat de voorzittersfunctie geruime tijd vacant was geweest, kon deze in de loop van het jaar vervuld 

worden, zodat het bestuur nu voltallig is.  
 

In 2013 konden alle 3 concerten gegeven worden, die het bestuur zich ten doel stelt jaarlijks te geven. 
Traditiegetrouw vonden deze plaats in de Oosterkerk. De publieke belangstelling was goed te noemen, de 

reacties uit het publiek en de recensies geven telkens weer aan hoe de serie wordt gewaardeerd. 

Een aantal recensies, alsmede een overzicht van de in 2013 uitgevoerde werken, is te vinden op de site 
van de stichting. 

 
 Uitvoering van de concerten in 2013 was met name mogelijk door een door de stichting zeer verwelkomde 

 financïële weldoener en een in 2013 gevoerde giften-actie. 

 Daarnaast vormde sponsoring van het drukwerk voor de concerten een financiële meevaller.    
 

 Voor het jaar 2014 waren oorspronkelijk 3 concerten gepland: op 8 maart, 23 mei  en 27 september.  
 Het concert van 23 mei  is echter komen te vervallen. 

 De concerten in 2014 worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het ING Goede Doelenfonds. 
 Evenals in voorgaande jaren zal via de lokale pers de publiciteit worden gezocht. 

 Persberichten worden verspreid via  het Noordhollands Dagblad, WestFries Weekblad, de Hoornse 

 zondagskranten, Westfriesland Radio, Radio Noord-Holland en Radio Hoorn. 
 Aanvullende (achtergrond)informatie is beschikbaar via de website van de stichting.  

 
 

 Kerncijfers financieel overzicht 2013 : 
 

  

Inkomsten €  Uitgaven € 

Sponsors 816,34  Kerkhuur 1.390,00 

Giften 2.605,00  Instrumentalisten/solisten 3.732,50 

Collectes 1.830,81  Huur muziekinstrumenten 450,00 

Overige inkomsten 280,00  Administratiekosten, website  135,18 

   Drukwerk p.m. 

Totaal 5.532,15  Totaal 5.707,68 

 

  
 Balans per 31-12-2013 

 
  

Activa €  Passiva € 

Saldo girorekening 2.045,42  Eigen vermogen (*) 2.110,42 

Kas 65,00    

Totaal 2.110,42   2.110,42 

 
  

 (*) waarin opgenomen de bijdrage 2014 van het ING Goede Doelen Fonds 


