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Over KVNM 

De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM) werd opgericht te Amsterdam in 
1868. Zij is de oudste musicologische vereniging ter wereld en nog steeds springlevend. Zij ontving het 
predikaat “Koninklijk” in 1994. De KVNM is de nationale beroepsvereniging voor muziekwetenschappers. 

Doelstelling 
De KVNM heeft een tweeledige doelstelling: 
• Verkennen, zichtbaar maken en ontsluiten van Nederlands muzikaal erfgoed 
• Het bevorderen van muziekwetenschap in Nederland in de breedste zin 

 De KVNM werkt daaraan door: 
• Het initiëren en stimuleren van muziekwetenschappelijk onderzoek 
• Het organiseren van muziekwetenschappelijke bijeenkomsten 
• Het uitgeven van muziekwetenschappelijke teksten (ook digitaal) 
• Het uitgeven van partituren (ook digitaal) 
• Het uitgeven van het Tijdschrift van de KVNM (TVNM) 
• Het verlenen van prijzen en andere uitingen van waardering voor en stimulans tot uitmuntend 
muziekwetenschappelijk werk in en over de Lage Landen (in brede zin) 

Samenwerkingsverbanden 
De KVNM werkt samen met vele instellingen in binnen- en buitenland. Door de krachtige identiteit van de 
vereniging is de kans op overlapping met de activiteiten van deze instellingen gering. Deze identiteit neemt 
aan kracht toe, nu NMI (Nederlands Muziek Instituut) en MCN (Muziek Centrum Nederland) per 1 januari 2014 
als zelfstandige organisaties van het toneel zijn verdwenen. 

In Nederland werkt de KVNM samen met muziekwetenschappelijke zusterverenigingen in de Lage Landen 
(zoals de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Muziektheorie en de Bake-Vereniging), met uitgevers (zoals 
Donemus), met bibliotheken (zoals de Toonkunst Bibliotheek), met conservatoria, met instellingen die ieder 
een deelgebied van de Nederlandse muziekgeschiedenis bewaken (zoals de Stichting Vrouw en Muziek, de 
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en de Nederlandse Luitvereniging) en uiteraard met universiteiten 
en universiteitsbibliotheken. Samenwerking zoekt de KVNM ook met succes in de grensgebieden van de 
Nederlandse muziekwetenschappelijke en muzikale activiteiten, zoals met musea, letteren, theater en 
amateurkunst. 

Internationaal functioneert de KVNM in een hecht netwerk, met partners zoals de American Musicological 
Society. 
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Verslag van het Bestuur bij de jaarstukken 2014                                

Inleiding 

 
Het bestuur presenteert hierbij de KVNM jaarrekening 2014.  
Er is gestreefd naar transparante, inzichtelijke weergave van de financiële positie en van de transacties 
gedurende het verslagjaar. De jaarrekening is in lijn met gangbare en algemeen geaccepteerde normen in 
financiële verslaggeving.  
 
De jaarrekening 2014 is gecontroleerd en van een verklaring met positieve aanbeveling voorzien door de 
daartoe benoemde kascommissie. 
 
Gang van zaken in 2014 
 
Het jaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.772. Daardoor is het eigen vermogen ultimo 
2014 wederom op peil gebleven, daar waar wij rekening gehouden hadden met de noodzaak op de reserves 
in te moeten teren. De totale opbrengsten van de KVNM zijn in 2014 met ongeveer 15% gedaald, doch ook de 
kosten zijn verlaagd. Het jaar als geheel is daarmee bevredigend afgesloten. De vereniging heeft 
kostendekkend gefunctioneerd. 

Technische toelichting op het exploitatieresultaat 

 
De boekverkoop opbrengsten daalden aanzienlijk. De omzet was 25% lager ten opzichte van 2013. De tot 
december 2014 durende uitbouw van de webshop met een volledige betaalfunctie heeft mogelijk bijgedragen 
aan deze teruggang. Deze omzet is nog steeds het belangrijkste bestanddeel van de inkomende geldstroom 
van de vereniging. 
De ledencontributie inkomsten waren in 2014 hoger dan in 2013. Dit komt niet zozeer door vele nieuw 
ingestroomde leden, maar eerder door het wegwerken van achterstanden in de ledenadministratie en een 
vriendelijk maar actief incassobeleid.  
 
De overige opbrengsten, waaronder (project)bijdragen van derden vormden zoals altijd een belangrijk 
onderdeel van de baten zonder welke er uiteindelijk geen positief resultaat zou zijn geweest. De overige 
opbrengsten zijn ten opzichte van 2013 toegenomen. 
 
De kosten van de verenigingsactiviteiten en uitgeverij-activiteiten tezamen waren ongeveer 16% lager dan 
voorgaand jaar. Het bestuur ontkomt overigens niet aan verdere reductie van de kosten. 
 
De gerealiseerde inkomsten en gemaakte kosten zijn gerubriceerd naar verenigings- activiteiten enerzijds en 
uitgeverij-activiteiten - te weten hoogwaardige en wetenschappelijke publicaties op het gebied van muziek - 
anderzijds. 
 
De jaarrekening bevat een toelichting met onderliggende cijfermatige specificaties van de belangrijkste posten 
in balans en resultatenrekening. In de analyse van de resultatenrekening is tevens op regelniveau de 
begroting 2014 weergegeven.  
 
De inkomsten uit ledencontributies zijn structureel onvoldoende om de kosten van de vereniging te dekken. De 
resultaatbijdrage en daarbij behorende kasstroom uit de boekverkopen is dan ook structureel noodzakelijk om 
de vereniging in deze vorm duurzaam te laten voortbestaan.  
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Toelichting op de financiële positie  
 
De financiële positie van de KVNM is ultimo 2014 goed. De liquiditeit en de solvabiliteit zijn dankzij het 
aanwezige banksaldo sterk gebleven, en de totale financiële positie van de Vereniging is dan ook nog steeds 
stabiel en gezond.  
 
In het jaar 2014 is de drastische technische vernieuwing van de KVNM internet site met de daaraan 
gekoppelde web shop en bijbehorende betalingsfuncties met voortvarendheid doorgezet en gecompleteerd. 
De hiermee gemoeide uitgaven hebben kenmerken van een investering voor een aantal jaren, maar worden 
voorzichtigheidshalve in het jaar van uitgave direct in de kosten geboekt. Het bestuur is zich daarbij bewust 
dat ook een voltooide website met web shop toch altijd onderhoud en voortgaande investeringen blijft vragen. 
 
Opgemerkt wordt dat de algemene reserve (het eigen vermogen) bestemd wordt voor toekomstige publicaties 
en activiteiten van de vereniging, en in die zin niet zonder meer ter vrije beschikking is voor elk doel. 
Bovendien heeft het bestuur ervoor gekozen een strikte “balansnorm” te handhaven, die er op neerkomt dat 
de vereniging een eigen vermogen zal aanhouden, dat dekking geeft voor minimaal 3 jaar lang betaling van de 
doorlopende verplichtingen. 
 
Controle door de Belastingdienst 
 
In 2012 en 2013 voerde de Belastingdienst een controle uit op de KVNM  die zich richtte op de ANBI status 
van de vereniging. (“Algemeen Nut Beogende Instelling”). Per brief van 25 maart 2013 heeft de 
Belastingdienst bevestigd dat de ANBI status van de KVNM wordt gehandhaafd. De Belastingdienst heeft 
hierbij een aantal voorwaarden genoemd, welke de KVNM in het oog dient te houden. Het bestuur ziet toe op 
naleving van deze voorwaarden. 
 
De belastingcontroleur benadrukte dat bij vernieuwing van de statuten de recent aangescherpte ANBI regels 
in acht moesten worden genomen. De in 2014 vernieuwde statuten zijn opgemaakt in overeenstemming met 
de aanwijzingen van de belastingcontroleur, die daartoe, zeer welwillend, het concept van de statuten vooraf 
nog heeft beoordeeld en van opmerkingen voorzien. Deze opmerkingen zijn door KVNM zorgvuldig 
opgevolgd. 
 
De voornaamste risico’s en onzekerheden 
 
De twee centrale thema’s van KVNM zijn het op peil houden en uitbreiden van het ledenbestand en de 
ontwikkeling van een strategie voor de uitgeverij-activiteiten. De afnemende opbrengsten uit boekverkopen 
vormen op middellange termijn een risico.  
 
Daarnaast loopt de KVNM debiteurenrisico en (in geringe mate) renterisico. 
 
Het ledenbestand van de KVNM vormt de primaire levensader van de vereniging. Het bestuur zet zich in voor 
promotie van het KVNM lidmaatschap en roept alle leden op de KVNM aan te bevelen bij geschikte en 
geïnteresseerde nieuwe leden. Het lidmaatschap geeft recht op ontvangst van een exemplaar van “TVNM”, 
het bekende tijdschrift van de KVNM.  
 
Sinds 2012 heeft de KVNM een actieve discussiegroep op LinkedIn, een Facebook pagina en een Twitter-
account. Het bezoek aan de sociale media van de KVNM blijft bemoedigend; er is op deze manier veel contact 
met de KVNM vanuit de maatschappij binnen en buiten de grenzen van Nederland. Het is echter niet 
uitgesloten dat deze media ook concurrerend zijn voor het traditionele model van het KVNM lidmaatschap. 
Onze pagina’s zijn – geheel in de geest van de social media – voor iedereen toegankelijk en brengen geen 
directe inkomsten op. 
 
De uitgeverij-activiteiten stuiten steeds meer op structurele en conjuncturele hindernissen. KVNM zal haar weg 
moeten vinden in het omgaan met de verder doorzettende digitalisering van publicaties en de gedurende de 
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economische crisis afgenomen handelsvolumes. Daarnaast zijn de in afgelopen jaren opgebouwde 
boekvoorraden te groot geworden en loopt de organisatie tegen de fysieke beperkingen van ons boekendepot 
aan. De bestaande niveaus van boekopslagkosten en boekverkoopkosten in combinatie met de gedaalde 
volumes zijn in de toekomst niet houdbaar. 
 
In het kader van de overige risico’s noemen we specifiek het debiteurenrisico. De verkoop op rekening van 
uitgegeven boeken, veelal naar het buitenland, houdt het risico in zich dat debiteuren hun rekening uiteindelijk 
niet betalen. Dit risico blijft beperkt doordat de meeste afnemers bij KVNM bekende en stabiele partijen zijn. 
Tevens zal bij verkoop via de web shop vooruitbetaling plaatsvinden. 
 
Ten slotte is er nog in geringe mate sprake van renterisico. De KVNM heeft geen opgenomen leningen. Wel is 
er een substantiële buffer aan liquide middelen aanwezig. Het bestuur zou graag zien dat deze beschikbare 
middelen de vereniging ook een substantieel en bestendig aanvullend inkomen opleveren. Hiervoor zou 
beleggen in effecten onvermijdelijk zijn. Op grond van onze risicomijdende insteek blijft het bestuur echter 
kiezen voor een traditionele bankspaarrekening bij een grote instelling. De zeer lage stand van de marktrente 
op spaarrekeningen resulteert helaas in een teleurstellend lage renteopbrengst.  
 
Personeel  
 
De KVNM heeft in het thans lopende boekjaar 1 personeelslid (in de praktijk gemiddeld circa 0,2 fte) op nul 
uren contract basis in dienst en er bestaat geen voornemen tot het in dienst nemen van meer personeel in de 
voorzienbare toekomst. 
 
Het bestuur van KVNM is volledig onbezoldigd.  
 
Onderzoek en ontwikkeling 
 
Het initiëren en stimuleren van muziekwetenschappelijk onderzoek blijft een van de pijlers van KVNM. Dit doel 
wordt bereikt door het verstrekken van onderzoek subsidies en het uitreiken van prijzen maar ook door het 
organiseren van symposia al dan niet in samenwerking met andere sterke en goed aangeschreven partijen. 
Een aantal leden van KVNM is verbonden aan en actief betrokken bij universiteiten en instellingen van (hoger) 
onderwijs in Utrecht, Amsterdam, Groningen, Den Haag, Rotterdam en andere steden. 
 
Investeringen in de voorzienbare toekomst 
 
KVNM verwacht in 2015 geen grote aankopen. Wel staan zoals altijd nieuwe publicaties op het programma. 
Het huurcontract van het boekendepot is onlangs, na onderhandeling, gewijzigd. De looptijd is nu 1 jaar, wat 
KVNM in de gelegenheid stelt dit jaar de tijd te nemen voor het maken van bestendige keuzes met betrekking 
tot het boekendepot. 
 
Vooruitblik voor 2015 
 
De continuïteit van de KVNM wordt verzekerd door de aanwezige financiële reserves.  
 
De in 2012 ingezette professionalisering van de KVNM op het gebied van administratieve processen, 
compliance, juridische grondslagen en financiële verslaggeving is thans nagenoeg geëffectueerd. Het bestuur 
blijft echter streven naar verdere optimalisatie. 
 
Het maken van definitieve keuzes inzake de uitgeverij-activiteiten zal centraal blijven staan in 2015. Het beleid 
ten aanzien van toekomstige nieuwe KVNM-publicaties omvat meer dan voorheen een goede analyse vooraf 
van de begrote kosten en haalbare opbrengsten, doeltreffende publiciteitscampagnes plus een ordelijk 
stappenplan. Luxe uitgevoerde publicaties zullen nog weinig voorkomen. Mogelijkheden van “printing on 
demand” worden verder verkend en uitgeprobeerd. De al vele jaren lang succesvolle KVNM serie “New 
Josquin Editions” komt in 2015 tot een waardige afsluiting.  
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Compliance 
 
Het bestuur heeft ook in 2014 zorg besteed aan zaken als tenaamstellingen, bevoegdheden, juridische 
aspekten, interne reglementen en registraties bij externe instituten en verzekeringen. Vrijwel al deze zaken zijn 
opgevolgd en waar nodig aangescherpt. Op de Algemene Leden Vergadering van 12 april 2014 zijn de 
vernieuwde KVNM statuten ter goedkeuring aangeboden en met algemene stemmen goedgekeurd. 
Vervolgens zijn de vernieuwde statuten bij de notaris definitief gemaakt en op de KVNM website gezet. 
Belangrijke aanpassingen in de vernieuwde statuten zijn de verplichte verwerking van nieuwe normen voor 
ANBI-instellingen en het terugbrengen van de zittingstermijn van bestuurders van 5 jaar naar 4 jaar.  
 
Amsterdam, 29 april 2015  
 
 
Het Bestuur: 
 

 

Dr. Ulrike Hascher-
Burger, 
Voorzitter 
 

Prof. Dr. Hans Fidom 
Secretaris 

 

 

Jan Humme 
Penningmeester 

Drs. Marnix van Berchum M.A. 

 

 

Dr. John Ch. Koslovsky 

Dr. Kristin McGee 

 

 

Xavier M. Vandamme 
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Balans per 31 december 
(Na resultaatbestemming) 
 2014 2013 
 € € € €
ACTIVA    
    
Vlottende activa    
    
Debiteuren 18.170 27.404  
Overige vorderingen 4.243 6.853  
Omzetbelasting 1.855 1.562  
  
 24.268 35.819  
    
Liquide middelen 169.679 179.933  
  
 193.947  215.752 
  
 193.947  215.752 
    
PASSIVA    
    
Eigen vermogen    
  
Algemene reserve  177.305 175.533  
  
 177.305  175.533 
    
Kortlopende schulden    
    
Aangegane verplichtingen 9.853 31.500  
Overige schulden 6.789 8.719  
  
 16.642  40.219 
  
 193.947  215.752 
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Resultatenrekening 
 
 2014 2013 
 € € € €
BATEN    
    
Opbrengsten    
    
Opbrengsten en contributies algemeen 8.055 6.580  
Opbrengsten uitgeverij activiteiten 66.051 83.323  
  
 74.106 89.903  
Bijdragen    
    
Overige bijdragen 10.482 8.646  
  
 84.588  98.549 
  
  
    
LASTEN    
    
Kosten vereniging algemeen 29.166 22.497  
Kosten uitgeverij activiteiten 54.813 77.841  
  
 83.979  100.338 
  
  
Positief/(-negatief) Exploitatieresultaat  609  -1.789 
  
Rentebaten 1.163  1.916 
    
Positief/(-negatief) verenigingsresultaat 1.772  127 
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Staat van herkomst en besteding van middelen  
 
  
 (+ = bij/ - = af) 
   
Kasstroom uit operationele activiteiten:   
   
Positief/(-negatief) verenigingsresultaat 1.772   
Af: ontvangen interest -1.163   
    
   
Exploitatieresultaat verenigingsactiviteiten   609 
   
Kasstroom effect veranderingen in werkkapitaal:   
Handelsvorderingen (debiteuren) 9.234   
Overige vorderingen 2.610   
   
Te vorderen omzetbelasting -293   
Aangegane verplichtingen -21.647   
Overige schulden -1.930   
    
  -12.026 
    
Kasstroom uit operaties  -11.417 
   
Ontvangen rente 1.163   
    
  1.163 
    

Toename/(-afname) liquide middelen  -10.254 

   
Liquide middelen 1 januari  179.933 
Liquide middelen 31 december  169.679 
   

Toe/(-af)name liquide middelen  -10.254 
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Toelichting op de balans en de resultatenrekening 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 
 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. 
 

Stelselwijziging 2013 
 
De gehanteerde grondslagen van waardebepaling en resultaatberekening zijn met ingang van het boekjaar 
2013 gewijzigd. Het bestuur heeft met ingang van 2013 gekozen voor een presentatie van de jaarrekening die 
meer dan in de jaren daarvoor, in lijn komt met algemeen geaccepteerde verslaggevingsgrondslagen zoals 
opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De vergelijkende cijfers 2013 zijn op basis van 
dezelfde grondslagen weergegeven als de cijfers van 2014. 
 

Financiële instrumenten 
 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten als financiële derivaten 
verstaan. Voor de grondslagen van de aanwezige primaire financiële instrumenten, te weten liquide middelen, 
vorderingen en schulden wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Opgemerkt wordt dat 
uitsluitend liquide middelen in euro’s worden aangehouden. De vereniging houdt geen financiële derivaten. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Voorraden 
 
Eén van de activiteiten van de KVNM is het uitgeven van boeken. De inkoop- en productiekosten van de 
uitgegeven boeken worden ten laste van het resultaat gebracht en niet geactiveerd als voorraad. Zowel 
courante als incourante boeken worden tegen nihil (€ 0) opgenomen in de balans.  
 
De boekvoorraden, zoals die in het magazijn in Alkmaar zijn opgeslagen, worden verzekerd voor een bedrag 
van ca. € 340.000.  
 
Vorderingen 
 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de inbaarheid van de vordering.  
 
De vorderingen hebben een resterende looptijd van minder dan één jaar. 
Zowel de binnenlandse als de buitenlandse vorderingen luiden in euro’s. 
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Liquide middelen 
 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn ter vrije beschikking van de 
organisatie. Er worden uitsluitend liquide middelen in euro’s aangehouden. 
 
Algemene reserve 
 
De algemene reserve representeert het eigen vermogen van de vereniging. Het bestuur merkt de algemene 
reserve aan als bestemmingsreserve voor toekomstige publicaties en overige activiteiten.  
 
Kortlopende schulden 
 
De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. De kortlopende schulden hebben een 
resterende looptijd van minder dan één jaar. Alle schulden luiden in euro’s. 
 
Per balansdatum aangegane verplichtingen worden slechts als schulden onder de passiva opgenomen indien 
de daaraan gerelateerde verwachte inkomsten in het nieuwe jaar aan serieuze onzekerheid onderhevig zijn. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Baten 
 
De baten van de vereniging bestaan uit de opbrengst van verkochte publicaties, aan leden in rekening 
gebrachte contributiebijdragen en voor activiteiten van de vereniging in rekening gebrachte vergoedingen. Een 
en ander is onder aftrek van eventueel nodig geachte voorziening wegen niet incasseerbare bedragen. Aldus 
worden de baten toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.  
 
De financiële baten bestaan uit ontvangen rente op banktegoeden. 
 
Lasten 
 
De lasten van de vereniging worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Uitzondering 
hierop betreft de inkoop- en productiekosten wegens nieuw uitgegeven boeken. De daaraan bestede kosten 
worden ten laste gebracht van het jaar waarin deze in rekening zijn gebracht. Voor zover verplichtingen zijn 
aangegaan jegens derden worden deze verplichtingen ook ten laste van het resultaat gebracht in het jaar 
waarin voornoemde verplichtingen zijn aangegaan. 
 
Belastingen 
 
De KVNM heeft de fiscale status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen en 
nalatenschappen aan de vereniging zijn (onder voorwaarden) belasting aftrekbaar voor de gever en vrij van 
belasting voor de ontvanger. De vereniging is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 
 
De vereniging voldoet aan de door de Belastingdienst aan een ANBI gestelde eisen, waaronder het 
verstrekken van voorgeschreven informatie op de website van de vereniging. 
 
De vereniging is BTW-plichtig. 
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Toelichting op de balans 
 
ACTIVA 
 
 31-12-2014  31-12-2013
 €  €
Vorderingen   
   
Debiteuren   
     
Debiteuren verkopen 17.670   26.904 
Debiteuren contributie 500   500 
   
 18.170   27.404 
Overige vorderingen     
     
Nog te ontvangen rente 1.163   1.883 
Borg boekendepot 3.080   3.080 
Ned. Luitvereniging 0   1.890 
   
 4.243   6.853 
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PASSIVA 
 
 31-12-2014  31-12-2013
 €  €
Eigen vermogen     
   
Beginbalans 175.533   175.406 
Exploitatieresultaat boekjaar 1.772   127 
   
 177.305   175.533 

 
 31-12-2014  31-12-2013
 €  €

Kortlopende schulden     
   
Aangegane verplichtingen     
     
Orgel festival Haarlem 0   5.000 
J.P. Heije prijs 0   1.500 
TVNM (tijdschrift KVNM) 5.000   10.000 
New Josquin Edition 4.853   15.000 
   
 9.853   31.500 
Overige schulden     
     
Vergaderkosten 99   0 
Vergoedingen 1.850   1.702 
Overige kosten 500   2.274 
Kosten boekverkoop 2.142   122 
Huur depot 0   -948 
Markten 1.500   2.239 
Vergoeding secretariaat 0   1.434 
Adviseurskosten 698   0 
   
 6.789   8.719 
     
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
De KVNM heeft het juridisch en economisch eigendom van diverse rechten samenhangend met de uitgeverij-
activiteiten. Deze rechten worden op de balans niet in geld gewaardeerd. 
 
De KVNM heeft zich sinds 2007 gecommitteerd aan een huurcontract voor het boekendepot te Alkmaar. Het 
huidige contract loopt tot 1 oktober 2015 waarna een nieuwe, onlangs gewijzigde, contractperiode van 1 jaar 
ingaat; eventuele opzegging van het huurcontract dient uiterlijk 6 maanden voor deze verlengingsdatum te 
geschieden. De jaarlijkse huurverplichting van het boekendepot bedraagt circa EUR 11.000. 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 
 
 2014  2013
 €  €
BATEN     
     
Opbrengsten en contributies algemeen     
     
Contributies leden 8.055   6.580 
   
 8.055   6.580 
Opbrengsten uitgeverij activiteiten     
     
Verkoop eigen uitgaven 62.731   80.120 
Doorbelaste verzendkosten 3.320   3.203 
   
 66.051   83.323 
Bijdragen     
     
Overige bijdragen     
     
Stichting Doelwijk 3.000   0 
American Musicological Society 2.958   1.531 
Organisaties Nederlandse Muziek                         3.000   2.725 
Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst     500   0 
Overige inkomsten 1.024   4.390 
   
 10.482   8.646 
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 2014  2013
 €  €
   
LASTEN     
     
Kosten vereniging algemeen     
     
Bijeenkomsten en congressen KVNM 4.510   828 
Boekhouding 1.850   1.702 
Bureaukosten 315   1.296 
Website 7.404   6.705 
Vergoedingen 8.655   5.337 
Bestuurs- & vergaderkosten 1.870   978 
Reiskosten 453   384 
Portokosten 350   1.825 
Adviseurskosten 2.825   3.442 
Studiebeurzen       503   0 
Abonnementen        431   0 
   
 29.166   22.497 
   
Kosten uitgeverij activiteiten     
     
TVNM (tijdschrift KVNM) 10.692   6.479 
Bouwstenen (Diepenbrock) 3.822   0 
Muziekhistorische Monografieën 0   -10.000 
New Josquin Edition 1.461   11.874 
Monumenta Musica Neerlandica 680   -5.000 
Kosten boekhouding 1.850   1.702 
Boekverkoop, beurzen en markten    13.489   15.161 
Verzendkosten 5.560   5.446 
Huur depot 9.074   10.022 
Kosten depot beheerder 4.437   5.111 
Overige kosten depot 2.282   2.106 
Algemene- en overige kosten       33   3.305 
Verzekeringen 1.148   1.269 
Joachim van den Hove (A Leiden Lutenist) 0   25.770 
Project Daniel Scheurleer 1.250   2.500 
Nicolaes Vallet 0   2.000 
Rep. Int. de la Litterature Musicale 0   96 
Orgel Festival Haarlem          -5.000   0 
J.P. Heije prijs                    345   0 
Maastrichts Liedboek                 3.690   0 
   
 54.813   77.841 
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Analyse resultatenrekening  
 2014 2013 
                                                                      Werkelijk Begroting Verschil Werkelijk Verschil 2014-2013 

 € € € % € € %

BATEN    
    
Opbrengsten en contributies algemeen                                                

                                                                                      

Contributies leden                                   8.055 7.500 555 7% 6.580 1.475 22%

                                                                                      

                                                                8.055 7.500 555 7% 6.580 1.475 22%

Opbrengsten uitgeverij activiteiten                                                  

                                                                                      

Verkoop eigen uitgaven                          62.731 65.000 -2.269 -3% 80.120 -17.389 -22%

Doorbelaste verzendkosten                    3.320 3.500 -180 -5% 3.203 117 4%

                                                                                      

                                                                66.051 68.500 -2.449 -4% 83.323 -17.272 -21%

Bijdragen                                                                             

                                                                                      

Overige bijdragen                                                                    

                                                                                      

Stichting Doelwijk                                   3.000 3.000 0 0% 0 3.000  

American Musicological Society             2.958 2.000 958 48% 1.531 1.427 93%

Organisaties Nederlandse Muziek          3.000 3.000 0 0% 2.725 275 10%

Maatsch. tot Bevord. Ned. Toonkunst    500 0 500  0 500  

Overige inkomsten                                  1.024 500 524 105% 4.390 -3.366 -77%

                                                                                      

                                                                10.482 8.500 1.982 23% 8.646 1.836 21%

LASTEN                                                                                

                                                                                      

Kosten vereniging algemeen                                                           

                                                                                      

Bijeenkomsten en congressen KVNM    4.510 4.000 510 13% 828 3.682 445%

Boekhouding                                           1.850 2.000 -150 -8% 1.702 148 9%

Bureaukosten                                         315 1.000 -685 -69% 1.296 -981 -76%

Website                                                   7.404 7.500 -96 -1% 6.705 699 10%

Vergoedingen                                         8.655 8.500 155 2% 5.337 3.318 62%

Bestuurs- & vergaderkosten                   1.870 1.500 370 25% 978 892 91%

Reiskosten                                              453 500 -47 -9% 384 69 18%

Portokosten                                            350 500 -150 -30% 1.825 -1.475 -81%

Adviseurskosten                                     2.825 3.000 -175 -6% 3.442 -617 -18%

Studiebeurzen                                        503 500 3 1% 0 503  

Abonnementen                                       431 500 -69 -14% 0 431  

                                                                                      

                                                                29.166 29.500 -334 -1% 22.497 6.669 30%
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 2014 2013 
 Werkelijk Begroting Verschil Werkelijk Verschil 2014-2013 

 € € € % € € %

Kosten uitgeverij activiteiten                                                       
                                                                                      
TVNM (Tijdschrift KVNM)                      10.692 12.000 -1.308 -11% 6.479 4.213 65%
Diepenbrock                                          3.822 4.000 -178 -4% 0 3.822  
Muziekhistorische monografieën           0 0 0  -10.000 10.000 -100%
New Josquin Edition                              1.461 8.000 -6.539 -82% 11.874 -10.413 -88%
Monumenta Musica Neerlandica           680 0 680  -5.000 5.680 -114%
Kosten boekhouding                              1.850 2.000 -150 -8% 1.702 148 9%
Boekverkoop, beurzen en markten        13.489 10.000 3.489 35% 15.161 -1.672 -11%
Verzendkosten                                       5.560 4.000 1.560 39% 5.446 114 2%
Huur depot                                             9.074 10.000 -926 -9% 10.022 -948 -9%
Kosten depot beheerder                        4.437 4.000 437 11% 5.111 -674 -13%
Overige kosten depot                            2.282 2.000 282 14% 2.106 176 8%
Algemene- en overige kosten                33 1.000 -967 -97% 3.305 -3.272 -99%
Verzekeringen                                       1.148 1.500 -352 -23% 1.269 -121 -10%
Joachim van den Hove                          0 0 0  25.770 -25.770 -100%
Project Daniel Scheurleer                      1.250 1.500 -250 -17% 2.500 -1.250 -50%
Nicolaes Vallet                                       0 0 0  2.000 -2.000 -100%
Rep. Int. de la Litterature Musicale 0 0 0  96 -96 -100%
Orgel Festival Haarlem                          -5.000 0 -5.000  0 -5.000  
J.P. Heije prijs                                        345 0 345  0 345  
Maastrichts Liedboek 3.690 0 3.690  0 3.690  
                                                                                      

                                                               54.813 60.000 -5.187 -9% 77.841 -23.028 -30%

Financiële baten        
        
Rente baten 1.163 1.500 -337 -22% 1.916 -753 -39%
        

 1.163 1.500 -337  1.916 -753  
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Verklaring kascommissie 
 
 
 
De ondergetekenden, leden van de kascommissie, hebben op 29 april 2015 de jaarstukken 2014 en 
onderliggende bewijsstukken en documenten op juistheid gecontroleerd. 
Op basis van een steekproefsgewijs onderzoek van de verschillende posten, een beoordeling van de 
jaarrekening 2014 met bijbehorende toelichting als geheel, en waar gewenst mondelinge toelichtingen van de 
administrateur en de penningmeester, menen wij de Algemene Ledenvergadering zonder enig voorbehoud te 
kunnen adviseren de jaarrekening 2014 goed te keuren en het bestuur en in het bijzonder de penningmeester 
te dechargeren. 
 

 

Utrecht, 29 april 2015 

 
 
 
 
 
Drs. W.G.J. van Breukelen Mr. M.G.M. Severt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


