Stichting Vrienden van het Blue Planet Harp
Ensemble

Jaarverslag 2018
Algemeen
De Stichting Vrienden van het Blue Planet Harp Ensemble is opgericht op 10 januari 2012. De
Stichting heeft ten doel het ondersteunen van ensembles en andere muziekuitingen met
name gericht op de harp en jonge musici.

Concerten
Het Blue Planet Harp Ensemble heeft in 2018 weer een prachtig en zeer goed bezocht
concert OnderWater uitgevoerd. Dit concert was het tweejaarlijkse groot project waar
uiteraard de leerlingen van Inge Frimout-Hei aan hebben meegewerkt maar ook andere
harpdocenten en hun leerlingen. Het concert werd in het bijzonder mogelijk gemaakt door
de Gemeente Nuenen door hun financiële bijdrage en de medewerking van het Klooster.
De repetities en de concerten vonden plaats in het weekend van 15 en 16 juni.

WNF
Het WNF heeft gedurende het gehele weekend meegewerkt en op deze wijze aandacht
gevraagd voor het belang van de natuur. Een thema dat natuurlijk prima paste bij het
OnderWaterconcert. Na afloop van beide concerten is een collecte gehouden met een
opbrengst van ruim € 300,--. Daarnaast heeft onze stichting een donatie gegeven van € 200,--.

Kinderkoor de zeesterren
Speciaal voor dit project werd een kinderkoor opgericht de Zeesterren onder leiding van Ton
van de Weem.

Musici
Tevens werkten mee Jamiro met zijn accordeon, Mariel van den Bos, fluitiste bij het
Metropole Orkest en Max Frimout, Sound design.

Beelden
Tijdens het concert werden beelden vertoond die onder andere ter beschikking werden gesteld
door het WNF. De professionele projectie is mede mogelijk gemaakt door Hoevenaars Licht
en Geluid.
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Publicaties
Ook in 2018 zijn diverse publicaties geweest over de activiteiten van de stichting. Deze zijn te
vinden op de site www.blueplanetharp.nl en op de facebookpagina Blue Planet Harp
Ensemble.

Financiën
De Stichting heeft het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat van
€60,79.

Beleid
Het bestuur van de Stichting streeft ernaar om minimaal 2 concerten per jaar te organiseren,
waarbij naast het Blue Planet Harp Ensemble ook andere vooral jonge musici podium
ervaring kunnen opdoen. Tevens is ons beleid erop gericht ook op uitnodiging mee te doen
met concerten van andere ensembles of koren.

Plannen voor 2019 en 2020
In 2020 zal weer een groot tweejaarlijkse concert plaatsvinden. Het voorlopige thema is: het
sprookje van de poppenmaker. Voor dit concert heeft de Stichting een bedrag van
€ 4.500 subsidie ontvangen, welke reeds in 2018 is ontvangen. Tevens is een eenmalige
bijdrage ontvangen van een sponsor van € 2.500. Beide bedragen zijn gereserveerd in de
balans per 31 december 2018 en verantwoord als reservering project.

Tenslotte
Het bestuur dankt in het bijzonder Inge Frimout-Hei voor haar enthousiasme en inzet om
jonge mensen de gelegenheid te geven om met elkaar te musiceren. Wij willen de donateurs
hartelijk danken voor hun financiële bijdrage en medewerking om in het bijzonder het
project OnderWater mogelijk te maken.
Tevens danken wij de ouders voor hun inzet en betrokkenheid bij onze stichting.
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Stichting Vrienden van het Blue Planet Harp
Ensemble
Jaarrekening 2018
Balans per 31 december 2018
31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2017

€ 3.132,99

€ 3.193,78

€ 6.500,00

€ 2.500,00
€ 452,00
--------------

Liquide middelen
Rabobank RC

€ 6.864,94

€ 3.131,03 Eigen vermogen

Rabobank spaarrekening

€ 3.015,05

€ 3.014,75

Reservering project
Nog te betalen

Totaal

-------------

-------------

€ 247,00
--------------

€ 9.879,99

€ 6.145,78

€ 9.879,99

€ 6.145,78

=======

=======

=======

=======

Resultatenrekening 2017 (staat van baten en lasten)

Renteopbrengst

2018
€ 3.000,00
€ 2.714,20
€ 0,30

Totaalopbrengsten

€ 5.714,50

€ 387,81

Diverse kosten
Kosten jurken

€ 700,27

WNF

€ 110,39
€ 732,95
€ 795,00
€ 3.936,95
€ 200,00

Totaal kosten

€ 5.775,29

Donaties algemeen
Opbrengst Concerten

Kosten musici
Overige

2017
€ 387,81
__________

€ 700,27
-------------------

Resultaat

-€ 60,79

-€ 312,46

=======

=======
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Toelichting op de jaarcijfers
De opbrengsten van de stichting bestaan uit de inkomsten uit subsidies, entreekaarten, vrije
gaven bij concerten en giften.
Onder de kosten zijn opgenomen de kosten die verband houden met de organisatie van de
concerten. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar bestuurswerkzaamheden.

Het resultaat 2018 is ten laste gebracht van het eigen vermogen.

w.g.
H. Berkers

w.g.
M. Bakx

w.g.
D. Engelen
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