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Stichting Muziekkring Bathmen
1.

Algemeen
1.1

De Stichting Muziekkring Bathmen is opgericht op 17 april 1997 voor
onbepaalde tijd en zij is gevestigd te Bathmen.
De Stichting heeft conform artikel 2 van de statuten ten doel:
a. het doen plaatsvinden van concerten in Bathmen
b. het verrichten van alle verdere activiteiten op educatief gebied, die met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.

1.2

Het bestuur van de stichting bestond gedurende het boekjaar 2021 uit:
de heer F. Meima, voorzitter
mevrouw M. Fust-van Bokhorst, secretaris
de heer T. in 't Hof, penningmeester
mevrouw N.A. Soen-Steenhuis, lid
mevrouw M.D.A.Bosman-Heijloo, lid
mevrouw A.A. Stadhouder-den Otter, lid
de heer B. Otten, lid (t/m september 2021)

1.3

Kort verslag van de activiteiten
In 2021 zijn zegge en schrijve drie concerten gehouden:
en toen…..
kwam opnieuw de covid-19 pandemie roet in het eten gooien.
Hetzelfde scenario als in 2020 speelde zich af.
Uitgestelde concerten, en onzerzijds een poging om voor de musici
het leed te verzachten door uitbetaling van gedeeltelijke gage.
Pas in het najaar mocht er weer iets, tijdelijk.
11 september: Bathmens muzikaal feest
Bathmen profiteerde daarvan door het organiseren van een klein
muzikaal festival, een gezamenlijk initiatief van de Muziekkring, de
bibliotheek, de wereldwinkel en zaal Braakhekke.
In de dorpskerk werd een concert van Klassieke muziek op de vleugel
gespeeld door Daan Oostdam.
Daarna werd door duo di Alloro, een saxofoonduo bestaande uit
Daphne Wesseling en Julian van der Linden, een swingend concert gegeven.
We sloten af met een hapje en een drankje.
17 oktober 2021
Epos Ensemble met familievoorstelling: "De wraak van Lorre"
Epos blaaskwintet met verteller Benjamin Murck
Het ensemble bracht een erg geestige familievoorstelling over een muzikale
papegaai die bij Jop komt te wonen. Helaas heeft ene meneer Panini,
een onbetrouwbaar sujet, het ook op Lorre voorzien: hij kan er geld
mee verdienen! Gelukkig zijn Jop en zijn vriendjes zowel slim als
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vastbeloten en zijn ze meneer Panini te slim af!
En dat alles met vele hoogtepunten uit de klassieke muziek.

14 november 2021
Vocaal ensemble Sudarynja olv Svetlana Tsariova
De acht zangeressen en hun bevlogen dirigente kenden we al van een
optreden in 2014 tijdens de festiviteiten rond "Bathmen spant de Kroon".
De verwachtingen werden helemaal waar gemaakt in een prachtig concert
met Russische chansons. Een warm bad van romantiek.
De vreugde was van korte duur, want al vóór het Kerstconcert was er weer
een periode van strengere maatregelen waardoor opnieuw concerten werden
afgelast.
1.4

Verwachtingen 2022 (concerten)
16 januari
Arcato Jeugd Strijkers Ensemble: afgelast
Dit concert kon op het nippertje toch geen doorgang vinden.
We hebben met de musici afgesproken dat we streven naar herprogrammering
op 15 mei aanstaande.
Eventueel wijken we uit naar een andere locatie (groter kerkgebouw).
13 februari
Pynarello strijkkwartet
Onder covid-voorbehoud zal het ensemble (3 strijkers en 1 fluitiste)
werken uit de klassieke periode en de romantiek brengen.
Opening en afsluiting zijn de prachtige fluitkwartetten van Mozart.
In het overige programma een fluitkwartet van Schneider
en strijktrio's van Beethoven en Röntgen.
20 maart
Johannes Passion: Vocaal Ensemble Il Cocodrile Cante olv Jeanet Bosch
met vocalisten en musici
Naar wij hopen de langverwachte uitvoering van een hoogtepunt van de
religieuze barokmuziek.
Wij zullen zeer waarschijnlijk uitwijken naar een ander kerkgebouw.
10 april
Rogeri pianotrio: kamermuziek
Dit concert zou aanvankelijk in 2020, het Beethovenjaar, gegeven worden.
We hopen op een prachtige herkansing. Programmadetails volgen.
15 mei
Mogelijk: Arcato Jeugd Strijkers Ensemble
2e deel 2022 nog niet definitief vastgelegd
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16 oktober: Daan Oostdam (piano) met ensemble
20 november: Saxofoonkwartet Ebonit
16 december: Dorpskerstconcert

Stichting Muziekkring Bathmen
2.

Jaarrekening
2.1

Balans per 31 december 2021

Materiële vaste activa
vleugel

31-12-2021
€

pm

Kortlopende vorderingen
diverse vorderingen

0

Liquide middelen

21.737

Activa

21.737

Eigen Vermogen
algemene reserve concerten
reserve onderhoud vleugel
activiteitenfonds

2.500
7.500
4.014

resultaat boekjaar

2.835

16.849
Kortlopende schulden
nog te betalen of te besteden bedragen

Passiva

4.888

21.737
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Bathmen,
het bestuur

Stichting Muziekkring Bathmen
2.2

Lasten- en Batenrekening 2021

2021
€

Baten
entreegelden inclusief consumpties
donaties leden
subsidie gemeente
subsidie Johannes Passion
collecte december
Coronabijdragen
vrijval deel gift bibliotheek Bathmen
overigen, o.a. verhuur vleugel
negatief resultaat

1.275
3.617
1.000
0
0
0
750
654
0

Totalen

7.296

Lasten
muziekgezelschappen incl. opening
winterwerk 11 september 2021
Coronavergoedingen
voorbereidingen Johannes Passion
huur kerkgebouw
vleugel stemmen en aanpassen
bloemen
consumpties
publiciteit
organisatie/algemeen
positief resultaat

2.690
0
0
0
300
100
43
897
431
2.835

Totalen

7.296
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Bathmen,
het bestuur

Stichting Muziekkring Bathmen
3.

Toelichting op de jaarrekening
3.1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
waardering van activa en passiva
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde
cq historische kostprijs. In het voorjaar 1997 werd de vleugel aangekocht voor
een bedrag van circa EUR 7.008,-- incl. de bijbehorende attributen.
De aankoop werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van derden.
Bijgedragen werd door de gemeente Bathmen ca. EUR 2.723,-door de Boeldagcommissie PJO ca. EUR 1.134,-door het Prins Bernhardfonds ca. EUR 1.134,-Het restant werd uit eigen middelen gefinancierd.
Op 20 april 1997 werd deze vleugel feestelijk in gebruik genomen.
2021
€

3.2

Kortlopende vorderingen
Te ontvangen rentevergoeding van de
Rabo spaarrekening
Verhuur vleugel

0
0

0
3.3

Liquide middelen
kasgeld
Rabobank rek.crt.
spaarrekening

1.081
3.552
17.104

21.737

3.4

Verloop activiteitenfonds
beginsaldo 1 januari

3.469
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bij/af: resultaat van het vorige boekjaar

545

4.014

3.5

Reservefonds onderhoud vleugel
saldo 1 janauri en 31 december

7.500

2021
€
3.6

Kortlopende schulden of te besteden
enkele bedragen, o.a. activiteiten t.g.v.
het kerstconcert en verwachte
BUMA bedragen
Gereserveerd bedrag voor de flyers
Concertbonnen
Abonnementen
Bijdrage Bibliotheek Bathmen
Klassieke muziek Deventer
Overige bedragen

900
175
270
444
750
1.769
580

4.888
Vanaf 2019 is Stichting Muziekkring een soort penningmeester van de
werkgroep Deventer Klassiek. Deze werkgroep organiseert regelmatig
muziekevenementen in de binnenstad van Deventer.
3.7

Stemra/Buma rechten
Over 2019, 2020 en 2021 werd voor elk jaar een bedrag van 300,-- euro
gereserveerd als mogelijke bijdrage.

3.8

Bijzondere bijdrage gereserveerd
Bij de verdeling van het batig saldo van Stichting Openbare Bibliotheek te
Bathmen werd een bedrag van EUR 1.500,00 aan onze Stichting geschonken.
Dit bedrag werd in 2018 gereserveerd voor mogelijke besteding tijdens een
concert voor jongeren uitgevoerd door jongeren.
Op 17 oktober 2021 werd de helft van deze bijdrage besteed aan een
optreden van het Epos Ensemble.
Toelichting op de staat van Baten en Lasten
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3.9

De kosten van de voorbereidingen voor het concert Johannes Passion ten
bedrage van EUR 454,-- werden volledig gesubsidieerd door de gemeente
Deventer in het jaar 2020.
In het jaar 2021 werden geen voorbereidingskosten gemaakt voor het
concert Johannes Passion.
Specificatie overige bijdragen
ontvangen sponsorbjdragen voor de brochure
Rabo clubsupport 2021
collecte 11 september
verhuur vleugel
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