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Ad 1 Mission statement Franz Liszt Kring
De Franz Liszt Kring heeft een gevarieerd programma.
De stichting Franz Liszt Kring heeft als doel de veelzijdigheid, kwaliteit en originaliteit
van Liszts muziek op het artistiek hoogste niveau aan een breed publiek te laten
horen. Daarbij wordt de componist in de context van zijn tijdgenoten geplaatst.
Door het aanreiken van repertoire en wetenschappelijk verantwoorde, maar
toegankelijk gepresenteerde achtergrondinformatie bereikt de Liszt Kring dat bij het
grote publiek, muziekkenners en uitvoerende musici de werkelijke artistieke waarde
van Liszts muziek beter herkend en meer en meer gewaardeerd zal worden.
Afgerekend wordt met het vooroordeel dat Franz Liszt (1811-1886) een componist
van sentimentele en louter virtuoze effectmuziek zou zijn. Door avontuurlijke
programmering van de door de Liszt Kring georganiseerde of geïnitieerde concerten
wordt duidelijk gemaakt hoe grensverleggend en hoe muzikaal verdiepend hij is
geweest. Als eerste “Europese” componist heeft hij een enorme invloed op de
muziekgeschiedenis gehad. Liszt is de grondlegger van de “toekomstmuziek” (van
onder meer Richard Wagner) en de virtuoze pianoschool. Als ontwikkelaar van
nieuwe vormen en melodische/harmonische structuren, waarvan de genialiteit pas
honderd jaar later werd herkend, schiep hij in zijn laatste periode muziek die volstrekt
uniek is. Hij is ook vernieuwer op het gebied van liedkunst, religieuze koorwerken en
orgelmuziek.

Ad 2 Terugblik op 2014
In het verslagjaar is voortgebouwd op de meer gestructureerde opzet van
huisconcerten. In het verleden overkwam het de Lisztkring te vaak dat zich een
getalenteerde pianist meldde en er heel snel een geschikte locatie gevonden moest
worden. Door een meer planmatige aanpak organiseren we nu meer kleinschalige
series in plaats van incidentele optredens. Bijkomend voordeel daarvan is dat we
meer gespreid over het land Liszt uit kunnen dragen en zo tevens een breder publiek
kunnen bereiken. De georganiseerde concerten met medewerking van de Franz Liszt
Kring hadden plaats in Groningen, Rotterdam, Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch.
Helaas lukte het niet meer in het verslagjaar een tijdschrift uit te brengen. Hieraan
wordt momenteel de laatste hand gelegd. De fraaie opmaak wordt wederom verzorgd
door ons Kring lid Joop Berkhout, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is.
Het bestuur vergaderde twee maal, maar had veelvuldig digitaal overleg.
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Organisatie en financiering
De Liszt Kring is door haar bescheiden budget aangewezen op initiatieven ontplooien
en deze mede door anderen uitgevoerd te laten worden. Het geheel kenmerkt zich
als een low budget organisatie. Subsidie en sponsoring zijn nodig om de gemaakte
kosten te dekken en de komende jaren met de doelstellingen van de Liszt Kring
verder te kunnen gaan. Ook in 2014 werd, alweer voor de vierde keer, een prachtige
lijfrente van € 2.000,- ontvangen van onze NN super-donateur.
De Liszt Kring is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Ad 3 Financiële verantwoording
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Balans per 31 december 2014
Toelichting op de Balans per 31 december 2014
Staat van Baten en Lasten (Staat van Herkomst en Besteding van Middelen)
Toelichting Staat van Baten en Lasten 2014
Waarderingsgrondslagen
Begroting 2015

A d 3 a. Balans Stichting Franz Liszt Kring per 31 december 2014
Activa
Vorderingen contributies
Vorderingen sponsorgelden
Voorraad postzegels

2014
250,00
0,00
91,00

2013 Passiva
275,00 Eigen vermogen
250,00 Vooruit ontvangen contr.
118,80 Crediteuren Tijdschrift

Liquide middelen FLK

7.653,52

6.402,67 Crediteuren overig

Balanstotaal

7.994,52

7.046,47 Balanstotaal

2014

2013

7.774,52 4.015,68
220,00

50,00

0,00

2.980,79

0,00

0,00

7.994,52 7.046,47

Ad 3 b. Toelichting op de Balans per 31 december 2014
De voorraad boeken van Liszt and His Country van Dezsö Legány en de voorraad
aan oude tijdschriften is niet langer op de balans opgenomen. Het betreft promotiemateriaal waar slechts beperkt vraag naar is.
De vorderingen hebben betrekking op ledenbijdragen die in januari zullen worden
ontvangen maar betrekking hebben op 2014.
In 2014 zijn nog postzegels aangeschaft tegen de oude waarde, te gebruiken voor
Bulletins in 2015
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De liquide middelen zijn toegenomen dankzij de bijdrage van onze super-donateur
en omdat het Tijdschrift nog niet gereed is.
Ad 3 c. Staat van Baten en Lasten
Bankrekening NL07 RABO 0365 5126 13

2014

2013

Beginsaldo 1 januari

6.402,67

3.276,13

Eindsaldo 31 december

7.653,52

6.402,67

Mutatie toe- c.q. afname banksaldo

1.250,85

3.126,54

2014

2013

Ontvangsten:
Bijdragen leden voor 2015

220,00

0,00

Bijdragen leden voor 2014

2.055,00

50,00

Bijdragen leden voor 2013

560,00

2.050,00

Bijdragen leden voor 2012

100,00

315,00

Opbrengst huisconcerten

710,00

1.895,00

46,00

40,00

Opbrengst verkoop jaarboeken / magazines / CD
Bijdragen sponsoren / advertentie

¹)

Lijfrente super-donateur

250,00
2.000,00

Totaal ontvangsten:

2.000,00
5.941,00

6.350,00

Uitgaven:
Drukwerk Jaarboek verzendkosten

²)

2.730,79

Fondsenwerving c.a.
Aansprakelijkheidsverzekering bestuur

0,00

0,00

169,93

127,69

0,00

0,00

18,58

0,27

Domeinnaam Lisztkring.nl
Bankkosten
Kamer v Koophandel
Kosten Tentoonstelling + Catalogus/Tijdschrift / CD's
Kosten Symposium
Kosten Festival (zie crediteuren)
Bulletin kosten kopiëren + verzending

³)

0,00

0,00

0,00

95,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

541,40

565,73

Bestuurskosten secretariaat, penningmeester

190,90

118,71

Huisconcerten + Concert Wassenaar

943,55

2.411,06

Totaal uitgaven:

4.690,15

3.223,46

Totaal Ontvangsten minus Uitgaven

1.250,85

3.126,54

1)
2)
3)

Ontvangst heeft betrekking op advertentie jaarboek 2013
Betreft afwikkeling jaarboek 2013
Incl. voorraad postzegels i.v. m. tariefstijging
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Ad 3 d. Toelichting Staat van Baten en Lasten 2014
Aan Baten is € 5.941,00 geboekt.
Door de donateurs is € 2.934,00 opgebracht, ofwel 520,00 meer dan in 2013.
Hiervan had een deel betrekking op voorgaande jaren en € 220,00 op vooruit
ontvangen contributies. Er zijn nogal wat ouderen onder onze leden die het liefst per
acceptgiro zouden willen betalen. Deze betaalmethode is voor onze stichting echter
een te dure wijze van incasso. Gelukkig zijn er diverse donateurs die voor meer jaren
tegelijk betalen.
Aan opbrengsten huisconcerten is € 710,00 ontvangen; de daling is deels toe te
schrijven aan het in gezamenlijkheid organiseren waardoor de Franz Liszt Kring niet
altijd voor de incasso van entrees hoefde te zorgen. Het idee van een kleinschalig
concert tournee is met inzet van enthousiaste leden gerealiseerd kunnen worden en
voor herhaling vatbaar gebleken.
In de baten is verwerkt ¹) de ontvangen bijdrage voor de advertentie in het tijdschrift.
Wederom ontvingen we € 2.000,00 wegens lijfrente van een ‘Super-donateur’ die in
2011 een vijfjarige lijfrente heeft toegezegd.

Aan Lasten is in totaal € 4.690,15 geboekt.
De grootste post in dit totaal begrepen betreft het tijdschrift ⁴) dat inclusief
verzendkosten € 2.730,79 kostte. De nota is conform offerte en hoger dan normaal
wegens uitvoering in kleur. Op de nota is een korting verleend van € 250,00 omdat
enkele dozen zwaar beschadigd werden afgeleverd.
De uitgave van € 95,00 betreft vergoeding in verband met rondreizende
tentoonstelling Liszt in Nederland.
Een andere grotere post betreft de kosten van drie Bulletins inclusief aanschaf
voorraad postzegels ³) van € 91,00.
Tegenover de opbrengsten huisconcerten staat € 943,55 aan gepleegde uitgaven. Per

saldo dus een kostenpost van € 233,55. Gegeven de doelstelling van de Kring en het
aantal van vijf concerten verspreid over het land een alleszins verantwoorde uitgave.
De bestuursleden krijgen geen beloning anders dan eventueel een vergoeding voor
gemaakte onkosten!
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Ad 3 e. Waarderingsgrondslagen
BALANS
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waarden van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders
vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
De bedragen zijn opgenomen in hele euro’s.
Vlottende activa
De hieronder opgenomen banksaldi staan uit bij Nederlandse banken.
De vorderingen hebben betrekking op toezeggingen door fondsen of door donateurs
en zijn binnen een jaar inbaar.
Kortlopende schulden
De hier verantwoorde bedragen vervallen binnen één jaar.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
In de staat van baten en lasten worden de ontvangsten en uitgaven verantwoord in
het jaar waarin ze ontvangen resp. betaald zijn.
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Ad 3 f. Begroting Stichting Franz Liszt Kring 2015 versus realisatie 2014 in €
Begroting

Ontvangsten:

Realisatie

Begroting

2015

2014

2014

Bijdragen leden voor 2015

2.000,00

220,00

0,00

Bijdragen leden voor 2014

225,00

2.055,00

2.000,00

Bijdragen leden voor 2013

100,00

560,00

500,00

Bijdragen leden voor 2012

0,00

100,00

100,00

1.000,00

710,00

2.000,00

25,00

46,00

25,00

250,00

250,00

250,00

Lijfrente super-donateur

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Totaal ontvangsten:

5.600,00

5.941,00

6.875,00

Opbrengst huisconcerten
Opbrengst verkoop jaarboeken / magazines / CD
Bijdragen sponsoren / advertentie

Uitgaven:
Drukwerk Jaarboek verzendkosten

3.000,00

2.730,79

3.000,00

Fondsenwerving c.a.

250,00

0,00

250,00

Aansprakelijkheidsverzekering bestuur

175,00

169,93

130,00

0,00

0,00

0,00

Domeinnaam Lisztkring.nl

*)

Bankkosten

50,00

18,58

50,00

Kamer v Koophandel

0,00

0,00

0,00

Kosten Tentoonstelling Liszt in Nederland

0,00

95,00

0,00

500,00

541,40

400,00

Bulletin kosten kopiëren + verzending
Bestuurskosten secretariaat, penningmeester
Huisconcerten
Batig saldo
Totaal uitgaven:
Totaal Ontvangsten minus Uitgaven

125,00

190,90

125,00

1.500,00

943,55

2.920,00

0,00

1.250,85

0,00

5.600,00

5.941,00

6.875,00

0,00

0,00

0,00

Voor de begroting is uitgegaan van het uitbrengen van een tijdschrift naast het
organiseren van enkele kleinschalige concertreeksen verspreid over het land en
huisconcerten. Verder zullen er weer enkele bulletins verschijnen.
*) Voor de domeinnaam lisztkring.nl is al enkele jaren geen rekening ontvangen.

Het bestuur
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