2017
Financiële verantwoording
Stichting Muziektalent ondersteunt de leerlingen in het talent door aanvullende lessen te
verzorgen en door na aanvraag van de leerling een financiële tegemoetkoming te geven. Dit
kan gaan om een tegemoetkoming in leskosten, 45 minuten individuele les is kostbaar en
niet voor iedere ouder zomaar te betalen. Maar ook voor bijvoorbeeld een aantal lessen van
een vakdocent van het conservatorium, dit ter voorbereiding op een toelatingsexamen of
om te toetsen dat de ontwikkeling voldoende is.
Stichting Muziek Talent blijft het belangrijk vinden dat de financiering niet enkel afhankelijk
is van jaarlijkse subsidiebijdragen.
In 2017 hebben we nog geen vaste externe financiers kunnen vinden. Wel hebben we de
vraag aan ouders van onze talenten wederom gesteld, indien zij de subsidie voor de extra
lestijd niet nodig hebben, dit bedrag dan niet aan te vragen. Zij doneren dan het bedrag aan
de stichting, die met dat geld weer extra activiteiten kan inplannen. Dit hebben we gedaan
om de ouders en talenten opmerkzaam te maken dat het geld ook anders besteed kan
worden, indien ouders draagkrachtig genoeg zijn om de lessen zelf te financieren. Naast
deze manier om zorgvuldig met de subsidietoelage om te gaan, hebben we als stichting weer
meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne. Een nieuwe ontwikkeling is dat de
talenten regelmatig gevraagd worden ergens te spelen, deze aanvragen gaan vanaf nu via de
stichting. Als tegenprestatie vragen wij een zelf in te vullen donatie aan de stichting voor de
spelende talenten. Deze donaties, kunnen wij dan weer inzetten voor nieuwe activiteiten of
ter ontwikkeling van nieuwe activiteiten.
Ook gaan we komende mei een werving doen voor sponsoren op het Festival Musique. We
zijn op dit moment aan het brainstormen hoe we dat gaan opzetten.

Begroting 2017 & realisatie

zaalhuur en benodigdheden
theorielessen
Groepslessen
pianobegeleiding
kamermuzieklessen
examens juni docenten/ruimte
Coördinatie
PR
Tegemoetkoming in de
ondersteuning van de leerlingen
overhead
Totaal

begroting 2017
€ 1.750
€ 2.000
€ 750
€ 2.500
€ 500
€ 1.850
€ 5.000
€ 1.250

realisatie 2017
€ 1.750
€ 2.000
€ 750
€ 2.500
€ 500
€ 1.850
€ 5.000
€ 1.250

begroting 2018
€ 1.750
€ 2.000
€ 1.250
€ 2.500
naar groepslessen
€ 1.500
€ 5.000
€ 1.600

€ 9.000

€ 9.000

€ 9.000

€ 400
€ 25.000

€ 400
€ 25.000

€ 400
€ 25.000

