Stichting Twentse Matthäus Passion
p/a Het Heuveltje 19
7573 DA Oldenzaal
Telefoon: 06 24 77 97 17
http://www.matthauspassiontwente.nl/

Jaarverslag 2020

Het verslagjaar 2020 staat in het teken van alles niet-kunnen. Geen
uitvoeringen in 2020. Toch hebben wij als stichting de plicht onze gelden te
verantwoorden. Daarvoor is dit verslag bedoeld. Voor inhoudelijke vragen kunt
u zich wenden tot onze penningmeester: de heer W.I.M. Horsthuis
(horsthuis@home.nl) of 053-4322843
Bestuursverslag 2020
Het lijkt ons goed om het waarom van ons bestaan als stichting nog eens te verduidelijken:
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“het bevorderen van de belangstelling voor het werk van Johann Sebastian Bach en
tijdgenoten, een en ander gerelateerd aan de huidige muzikale en maatschappelijke
ontwikkelingen”.
Deze doelstelling wil de stichting niet alleen bereiken door het organiseren van jaarlijkse
uitvoeringen van de grote werken van Bach, zoals de Matthäuspassion en het
Weihnachtsoratorium, maar ook door het organiseren van lezingen, projecten en andere
manifestaties.
Na het lustrumjaar 2019 is 2020 een jaar geworden waarin we niets mochten organiseren.
Ondanks deze beperking heeft het bestuur nog zeer frequent digitaal overleg gevoerd,
enerzijds om elke mogelijkheid aan te grijpen om te onderzoeken of er nog ruimte is voor
muzikale activiteiten, anderzijds om de tijd te benutten de strategische positie van onze
stichting te overdenken.
Gelukkig hebben we op dat terrein wel vorderingen gemaakt. Eind 2020 is er een notitie
verschenen waarin de lange termijn marktpositie van onze stichting is onderzocht. Tevens
heeft het bestuur uitgebreid stilgestaan bij een onderzoek naar de lange termijn
sponsormogelijkheden en is er een strategiediscussie gevoerd. Verwacht wordt dat in het
voorjaar 2021 er een stevig document ligt waarin de verankering van onze stichting wordt
verwoord.
Uiteindelijk blijft ons doel: een jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion en van het
Weihnachtsoratorium.

Wat betekent dat nu voor onze financiën?
In 2020 hebben onze donateurs een groot deel van de toezeggingen gestand gedaan. Omdat
onze kosten zeer minimaal waren betekent dat wij in 2020 ogenschijnlijk een overschot
hebben behaald. Met een aantal sponsoren hebben we overleg gevoerd over deze situatie.
Dat heeft er toe geleid dat er geld van 2020 in 2021 zal worden besteed. Financieel
technisch betekent dit wij de ontvangen gelden grotendeels als vooruitontvangen bedragen
beschouwen. De belangrijkste sponsoren hebben aangegeven dat zij in 2021 niet nogmaals
zullen doneren als er geen uitvoeringen zijn.
Zouden wij de resultatenrekening over 2020 op de klassieke wijze opstellen dan levert dat
onderstaande tabel op:
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RESULTATENREKENING 2020 ONGECORRIGEERD
LASTEN
BATEN
Contributies en abonnementen
Reclame en advertenties
Vergaderkosten
Relatiegeschenken
Bankkosten
Rente lening Geldermanstichting
Overige verkoopkosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk, porti en vrachten
Overige kantoorkosten
Administratiekosten
Kosten opbouw, geluid, faciliteiten MP
Reis- en verblijfkosten WO
Subsidie Gemeente
Subsidies Provincie
Giften ANBI
Donaties regulier
Donaties incidenteel
Vrijval voorziening koor WO 2019
resultaat 2020

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€

75,00
555,00
116,06
138,35
179,14
64,48
399,64
29,99
344,60
10,00
483,00
360,00
129,58

75.255,62
78.140,46

€
€
€
€
€
€

11.049,00
15.700,00
19.245,00
24.949,46
100,00
7.097,00

€

78.140,46

Het bestuur heeft vanwege de unieke situatie in 2020 besloten de vooruitontvangen
bedragen en voorzieningen ten laste te brengen van deze resultatenrekening.
1. Met de gemeente Oldenzaal is de afspraak gemaakt dat de prestatie die tegenover
de subsidie van 2020 staat wordt doorgeschoven naar 2021.
2. Een ontvangen voorschot in 2020 van de provincie Overijssel welke is gekoppeld aan
het lustrumjaar, waartegenover wij toegezegd hebben om de publieksbelangstelling
van onze activiteiten te versterken, hebben we deels niet kunnen effectueren. Begin
april 2021 gaan wij hierover in gesprek met de provincie.
3. Er is ingeschat dat de helft van onze donateurs hun bijdragen in 2020 willen
gebruiken om in 2021 uitvoeringen te kunnen bijwonen. Daarom is de helft als
Voorziening opgenomen.
4. In 2019 is een nota van het koor Weihnachtsoratorium € 7097 lager uitgevallen dan
was voorzien bij de afsluiting van de jaarrekening 2019. Dit positieve verschil blijft ten
gunste komen van 2020.
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5. Vanwege de discussie met de Stichting Podiumbeheer over het eigendom van het
podium is een voorziening van € 2500 opgenomen.

GECORRIGEERDE CORONA versie 2020

LASTEN
Zakelijke kosten
Voorziening gemeente Oldenzaal
Voorziening Provincie Overijssel
Voorziening donateurs en sponsoren 50%
Voorziening tribune
Resultaat 2020 na correctie

€
€
€
€
€
€

2.884,84
11.049,00
15.700,00
22.147,23
2.500,00
23.859,39

Totalen 2020

€

78.140,46

BATEN

€

78.140,46

De eindbalans ziet er dan als volgt uit:

2020

2019

Langlopende
150
150 leningen/Geldermstg
Stichtingsvermogen
Rabobank rekening courant
45.411 9.488 (neg)
Vooruitontvangen
Debiteuren
1.224 28.420 bedragen

2020

2019

5.375

5.300
29.235

861

40.585

Kas

Nog te ontvangen BTW

97

1.592

Voorziening WO 2019
Voorziening
Bachuitvoering
Voorziening Tribune

46.882 39.650

23.000
48.896
2.500
46.882

De lening van de Geldermanstichting is volledig afbetaald. Het debiteurenbedrag betreft een
oude vordering op het Wilminktheater. Deze zal worden verrekend zodra er weer
uitvoeringen kunnen worden georganiseerd.
Het Stichtingsvermogen is nog negatief.
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39.650

