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 Introductie
Dit is het financieel verslag van Stichting Nieuw Geluid van 2020. Dit document geeft een
overzicht van de balans, de staat van baten en lasten, alsmede twee toelichtingen.

Het jaar 2020 is door de COVID-19 pandemie ook voor stichting Nieuw Geluid een bijzonder
jaar geworden. Tijdens de eerste maanden heeft de stichting het project ‘Nieuw Geluid in de
Calefax praktijk’ afgerond en het project ‘C4G&O’ verder ontwikkeld. Vanwege de pandemie is
dit project in april 2020 geannuleerd. De beoogde concertdatum 6 september 2020 is gebruikt
voor een ééndagsproject, het samenbrengen van muzikanten om (weer) te repeteren in
orkestverband.

 Balans

 Toelichting balans per 31-12-2020

Stichting Nieuw Geluid heeft alleen eigen vermogen dat 100% beschikbaar is in de vorm van
liquide middelen.

In 2020 heeft de stichting grotendeels project gerelateerde activiteiten uitgevoerd.

Het project ‘Nieuw Geluid in de Calefax praktijk’ vond in 2019 plaats. De evaluatie en
afronding heeft in het begin van 2020 plaatsgevonden. De voorziening is vrijgevallen.

Voor project ‘C4G&O’ was geen voorziening op de balans geactiveerd. Het annuleren van dit
project heeft geen gevolgen meer voor de balans per ultimo 2020.
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 Staat van baten en lasten

Toelichting staat van baten en lasten

De lasten administratief betreffen kosten betalingsverkeer en internet. Donaties betreffen
€1.000 vanuit het ING Nederland fonds en €150 van een Nieuw Geluid ensemble dat haar
onkostenvergoeding doneerde aan de stichting.

Zoals vermeld vond voor project ‘Nieuw Geluid in de Calefax praktijk’ de financiële afronding
vooral in 2020 plaats. In 2020 vielen er meer lasten dan baten, waarbij dat in 2019
omgekeerd was.

Voor het project ‘C4G&O’, geannuleerd vanwege COVID-19, heeft de stichting de
professionele musici die verbonden waren aan het project toch grotendeels kunnen betalen.
Dit was mede mogelijk dankzij een bijdrage vanuit CultuurSchakel.

Het project ‘muziek voor één dag’ is zo veel mogelijk low budget uitgevoerd. Wel heeft de
professionele dirigent haar normale gage kunnen factureren. De baten zijn vrijwillige
bijdragen vanuit de deelnemers, aangevuld met middelen van stichting Nieuw Geluid.
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