
Financiële verantwoording 2019 
BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatbestemming)  

       

  31-12-2019  31-12-2018  

ACTIVA       

Immateriële vaste activa  0  0  

Materiele vaste activa  0  0  

Financiële vaste activa  52.088  41.545  

Vorderingen   49.278  78.003  

Liquide middelen  165.567  299.238  

TOTAAL   266.934  418.785  

      

PASSIVA      

Algemene reserve  37.295  37.295  

Bestemmingsreserves  123.533  191.962  

Kortlopende schulden  106.106  189.528  

TOTAAL  266.934  418.785  

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

       

   2019   2018  

BATEN       

Omzet  607.526   757.889  

Inkomsten uit projecten  78.726   62.589  

Ontvangen rente  13   88  

TOTAAL  615.365   820.478  

       

LASTEN       

Algemene kosten  473.499   692.298  

Kosten projecten  178.751   158.736  

TOTAAL  652.250   851.034  

       

SALDO BATEN EN LASTEN  -36.885   -30.557  

       

Financiële baten en lasten  0   0  

       

Bijzondere baten en lasten       

Bijzondere baten  0   0  

Bijzondere lasten  0   0  

Totaal bijzondere baten en lasten  0   0  

       

EXPLOITATIERESULTAAT  -36.885   -30.557  

 
 

      

       

       

Onttrekking bestemmingsreserve verhuizing / verbouwing   0   -14.000  

Onttrekking bestemmingsreserve continuïteit          -36.885   -67.480  

Toevoeging bestemmingsreserve transitie VSCD     -0    -35.000  

               

Mutatie ALGEMENE RESERVE        -36.885   -147.037  



             

 

ALGEMEEN 

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) is de belangrijkste 

belangenbehartiger van theaters en concertgebouwen. Het behartigen van belangen, dienstverlening 

verzorgen aan podia en het promoten van podiumkunsten, dat is wat de VSCD doet vanuit de 

overtuiging dat podia de spil zijn van ontmoeting voor de reflectie en ontspanning die de 

podiumkunsten bieden. De VSCD verricht haar activiteiten in samenspraak met haar leden verspreid 

over Nederland en met een groot aantal samenwerkingspartners in de cultuursector. 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen verkrijging- of vervaardigingsprijs. Met eventuele 

oninbaarheid wordt rekening gehouden. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode 

waarop deze betrekking hebben. 

TOELICHTING BIJ DE CIJFERS 

• Daling contributies: in 2019 is het beleidsplan VSCD 3.0 ingegaan. Hoofdpunten uit dit plan 

zijn meer inzet op minder beleidsterreinen, actievere rol van de leden en daarmee 

samenhangend een lagere contributie 

• De daling in algemene kosten wordt veroorzaakt door de uitgangspunten van VSCD 3.0  

• Het operationeel resultaat ad 36.885 is ten laste van de continuïteitsreserve gebracht.  

• De onttrekking aan de bestemmingsreserve transitie is ingezet voor de ontwikkeling van het 

beleidsplan VSCD 3.0 

 

 

 


