2019
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 te
volgen van een vakdocent aan het conservatorium, dit ter voorbereiding op een
toelatingsexamen of om te toetsen of de ontwikkeling voldoende is.
Stichting Muziek Talent blijft het belangrijk vinden dat de financiering niet enkel afhankelijk
is van jaarlijkse subsidiebijdragen. Echter het vinden van een vaste sponsor die geld
beschikbaar stelt is niet eenvoudig. Wat wij wel doen om meer activiteiten binnen te halen is
netwerken en samenwerkingen in de stad aangaan. Hierdoor weten we al een aantal jaar
hele mooie en kostbare lessen voor de talenten te programmeren zonder dat we daar veel
geld aan uit hoeven te geven. Denk aan de masterclass van Nicolas van Poucke en van
Gabriel Bianco. Dit zijn voor de talenten onbetaalbare lessen en geven een enorme
meerwaarde aan leerling zijn van de talentenklas.
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. Naast deze manier om zorgvuldig met de subsidietoelage om te gaan, hebben we
als stichting weer meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Begroting 2019 & realisatie

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

begroting 2019
€ 1.750
€ 2.000
€ 1250
€ 2.500
€ 1500
€ 5.250
€ 1600

realisatie 2019
€ 1.750
€ 2.000
€ 750
€ 2.500
€ 1.850
€ 5.250
€ 1.250

€ 9.000

€ 9.000

€ 443
€ 25.293

€ 443
€ 25 293

