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Bedrijfssponsoring
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Algemeen
Projectkosten
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rekening
2019

275,00
4.250,00
500,00

602,00
1.750,00

5.025,00

2.352,00

135,87
-

119,37
1.666,67
-

135,87

1.786,04

4.889,13

565,96

4.889,13

565,96

Stichting FONK - Balans per 31-12-2020
31-12-20

31-12-19

Activa
Vordering Prins Bernhard Cultuurfonds
Banksaldo

€
€

1.750,00
5.170,45

€ 2.031,32

Totaal

€

6.920,45

€ 2.031,32

Reserve compositie opdracht
Reserve algemeen

€
€

6.720,45
200,00

€ 1.831,32
€
200,00

Totaal

€

6.920,45

€ 2.031,32
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Toelichting bij de jaarrekening 2020 van Stichting FONK
2020 kan gekenschetst worden als een jaar van 'sparen' voor het grote meerjarige compositieproject
van de Lukas Passie. In 2019 is voor de Lukas Passie het principebesluit genomen waarna in 2020 de
contouren van de compositie opdracht in grote lijnen met componist Toon Hagen in een overeenkomst
zijn vastgelegd. De werkzaamheden verbonden aan de compositie van een dergelijk werk zijn
omvangrijk en vragen van de componist een substantiële voorinvestering in tijd. Voorzien wordt dat
FONK de kosten van honoraria voor de componist en de tekstschrijver, kosten voor crowdfunding en
de kosten voor de eerste uitvoering van het gecompleteerde werk in de begrotingen van 2021 en 2022
zal kunnen opnemen. 2020 kent als enige kosten de vergoeding aan de huisbankier.
Het jaar 2020 heeft zowel positieve resultaten opgeleverd als negatieve, als we kijken naar de
fondsenwerving. Het aantal particuliere donaties zakte nagenoeg volledig in, maar aan de gerichte
fondsenwerving bij mogelijke subsidieverstrekkers en sponsoren is de nodige energie besteed. Dit
levert soms afwijzingen op als onze aanvraag er een is tussen vele of als onze aanvraag niet aansluit
bij de doelstellingen van de betreffende instelling. Gelukkig zijn er ook aanvragen gehonoreerd en is
er uitzicht op potentieel nog meer positieve resultaten.
Een hernieuwde aanvraag bij de Commissie Cultuur en Kwaliteit van de gemeente Zwolle leverde aan
het eind van het verslagjaar een negatieve beschikking op. In het voorjaar van 2021 hebben wij een
bezwaarprocedure in gang gezet.
Wegens de coronapandemie hebben wij in 2020 geen verdere publieksacties kunnen ondernemen om
meer inkomsten te genereren.
Het is het voornemen van Stichting FONK om ook in 2021 vooral actief te zijn met fondsenwerving. De
belangrijkste doelstelling om te streven naar een redelijk compositie honorarium dat voldoet aan de
richtlijnen van Geneco (Nederlandse beroepsvereniging van componisten) zal de nodige creativiteit en
inzet van het bestuur vragen. Tot deze inspanning heeft het bestuur zich in de overeenkomst met de
componist verplicht. In de overeenkomst is overigens bepaald dat de honorariumverplichtingen van de
stichting nooit verder gaan dan wat de fondsenwervingsactiviteiten na aftrek van kosten opleveren.
Baten en lasten
- Giften
Aan giften is slechts € 275,- ontvangen van 3 particulieren.
- Subsidies
Onder subsidies is een bedrag van € 2500,- van een stichting opgenomen, waarvoor de aanvraag in
2020 is uitgegaan, gehonoreerd en verrekend. Daarnaast is een bedrag van € 1750,- opgenomen als
2e termijn van een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds van in totaal € 3500,-, waarvan in
2019 de 1e termijn is uitgekeerd. In de jaarrekening van 2019 is verzuimd de 2e termijn mee te nemen
in het overzicht. Deze is nu per 1-1-20 alsnog ingeboekt.
- De € 500,- bedrijfssponsoring is afkomstig van 1 bedrijf.
- Saldo. Het batig saldo is toegevoegd aan de Reserve compositie opdracht.
Balans
- Vordering Prins Bernhard Cultuurfonds. Verwacht wordt dat de 2e termijn van de toegekende
subsidie in de loop van 2021 op de rekening wordt bijgestort.
- Reserve compositie opdracht. In 2020 kon € 4889,- worden bijgeboekt. De enige compositie
opdracht waar FONK in 2020 betrokken is en de komende 2 jaar zal zijn, is de Lukas Passie.
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