Classic Young Masters

Jaarrekening 2016

Rotterdam, 3 maart 2017

CYM. Jaarrekening per 31 december 2016.

Inleiding
Op 23 mei 2017 bestaat de Stichting Classic Young Masters (CYM) vijf jaar. Ieder jaar is het
gelukt een financiële basis te vinden voor het uitwerken en realiseren van de doelstellingen
van de stichting. Het scouten en begeleiden van jonge, zeer talentvolle musici in de klassieke
muziek, het initiëren van initiatieven voor jonge musici op het gebied van klassieke muziek.
Een en ander heeft vorm gekregen in een selectieprocedure, een individueel
coaching/begeleidingstraject op maat en een groepstraject, waaronder de workshopdag, het
Laureatenconcert en concerten op locatie en in opdracht.
Het project ‘Leerling, Gezel, Meester’ investeert in de persoonlijke ontwikkeling van jonge
musici in relatie tot hun muzikale ontwikkeling vanuit een lange-termijn investeringsgedachte.
Jongeren en hun directe omgeving helpen bij het maken van de juiste keuzen door het
aanbieden van advies en informatie van vaak niet muzikaal gebonden kennis. Dit zijn
randvoorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling, hetzij als professioneel musicus, hetzij
als professional in een andere studie en soms een combinatie van beiden. CYM biedt een
veilige omgeving van waaruit men advies en ondersteuning krijgt aangeboden door een
onafhankelijke organisatie.
In het activiteitenverslag is een uitgebreide inhoudelijke beschrijving gegeven van de ‘core
business’ van Classic Young Masters, het traject waarbij zo precies op maat wordt gewerkt.
Doordat er een beter resultaat van financiële werving is behaald, hebben we ook meer
kunnen realiseren op de inhoud van het individuele traject. Steeds duidelijker is hoe
onderscheiden CYM is ten opzichte van het bestaande aanbod en welke hoge kwaliteit wordt
nagestreefd. Dat levert nieuwe fondsbijdragen op. Op sponsorgebied blijft het vooral een
kwestie van sponsoring in natura en barters. In 2016 konden we door succesvolle
fondsenwerving een aantal laureaten extra helpen in het individuele begeleidingstraject.
In 2016 hebben niet 6 maar 8 laureaten meegedaan in dit traject.

Naast gestegen fondsinkomsten is het opvallend dat de individuele bijdragen van en het
aantal Vrienden van Classic Young Masters in 2016 ten opzichte van 2015 weer fors is
toegenomen. Dit duidt op een groeiend draagvlak voor CYM.

Belangrijk voor CYM was ook dit jaar weer de grote betrokkenheid van bestuur, adviseurs en
vrijwilligers. Er hebben zich nieuwe goed gekwalificeerde vrijwilligers aangemeld.
De directeur verheugt zich op een verdere continuïteit van de stichting in samenwerking met
bestuur, medewerkers en vrijwilligers ten behoeve van onze jonge musici.

Maart 2017,
Maria Croese, directeur CYM
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Balans Classic Young Masters per 31-12-2016

31-12-2016

31-12-2015

€

€

€

€

Vlottende activa
Nog te ontvangen fondsen
Te ontvangen BTW

12.500

7.500

4.113

3.177

Totaal nog te ontvangen

16.613

Kas
Rabobank

10.677
0

21.124

Totaal Liquide middelen

Totaal Activa

15.441
21.124

15.441

37.737

26.118

Kortlopende schulden
Crediteuren

9.193

2.257

Ontvangen fondsen enz. t.b.v. 2017

8.628

9.500

Voorziening

Eigen vermogen
Reserveren

Totaal Passiva

17.821

11.757

13.500

13.500

861

861

5.555

37.737

26.118
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Baten en lasten CYM 2016
Baten
Deelnemersbijdrage
Fondsen
Sponsoren
WTC sponsoring accommodatiekst.
Vrienden
Crowdfunding begeleidingstraject
Kaartverkoop

2016

2015

682

601

78.250

54.500

5.793

5.225

10.700

10.700

7.759

5.628

-

3.004

224

420

Musicale begeleiding People's Business

2.750

Totaal baten

103.408

82.828

Lasten
Organisatie
Personele kosten
Reiskosten

26.402

15.884

598

314
27.000

16.198

Apparaatskosten
Accommodatiekosten WTC

10.853

11.239

721

1.475

1.972

780

620

913

Automatiseringskosten

1.102

2.857

Overig

1.303

360

Kantoorkosten
Telefoon, porti, bankkosten
Website, drukwerk en PR

16.571

17.624

Projectkosten
Proefspel

8.590

7.042

Meesterproef

9.720

9.260

Talentbegeleiding groep

11.364

8.498

Talentbegeleiding individu

24.608

21.293

Huur unit People's Business 2013

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

2.750
54.282

48.843

97.853

82.665

5.555

163
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Toelichting op de balans:

Algemeen
Er zijn geen vaste activa aanwezig: In 2015 en 2016 hebben geen activeringen plaats
gevonden. Uitgaven voor de constructie van de website en de IT-structuur zijn direct ten laste
van eerdere resultaten gebracht.

Nog te ontvangen fondsen
Op 31 december 2016 waren er schriftelijke toezeggingen voor bijdragen over 2016 van het:
Dividere fonds

€

2.500

Zabawas fonds

€ 10.000

Wanneer de jaarrekening en het activiteitenverslag van CYM door deze fondsen is ontvangen
en akkoord bevonden, wordt tot betaling overgegaan.

Crediteuren
€

894

€

8.300

Snickers-de Bruijn fonds

€

5.000

Stichting Transtec van Hessen/ Addeson

€

3.000

Donaties van Vrienden

€

628

Te betalen facturen op 31-12-2016
Aangegane verplichtingen in 2016 ten behoeve van het
individuele begeleidingstraject

Ontvangen fondsen en donaties t.b.v. 2017
Dit betreft:

Voorziening en te reserveren
Deze voorziening is gevormd in 2013 en 2014. Dit als een gevolg van de start van CYM in
2012 en het op gang komen van de begeleidingstrajecten in de latere jaren. Een deel van de
uitgaven van 2014 zijn ten laste gebracht van deze voorziening. In 2015 en 2016 was het niet
nodig de voorziening aan te spreken.
De voorziening wordt gebruikt om de continuïteit van CYM van jaar op jaar te verzekeren.
Het te reserveren bedrag van € 5.500 is onder andere bestemd voor extra activiteiten in het
jubileumjaar 2017.
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Toelichting op de Baten & Lasten 2016

Baten 2016
In vergelijking met 2015 zijn de baten in 2016 met ruim € 20.000 (25%) gestegen. Dit
positieve resultaat wordt voor een groot deel gevormd door de stijging van de fondsinkomsten
van bijna € 23.000 (44%).
Ook de donaties van de Vrienden stegen substantieel met € 2.000 (38%) ten opzichte van
2015

Lasten 2016

Organisatie- en apparaatskosten
Dit zijn de indirecte maar noodzakelijke kosten om de projecten van de Stichting CYM te
realiseren.
Deze personele- en apparaatskosten stegen ten opzichte van 2015. Voornamelijk als gevolg
van activiteiten om subsidie aan te vragen in het kader van het 4-jarige Rotterdamse
cultuurplan en activiteiten voor een projectsubsidie 2017 van de gemeente Rotterdam. Deze
laatste aanvraag is in februari 2017 gehonoreerd met € 10.000

Projectkosten
De projectkosten zijn de totale directe kosten per project. Hier zijn ook de directe
personeelskosten in opgenomen. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten met ruim € 5.000
gestegen.
De kosten van de talentbegeleiding, groep en individueel, stegen in 2016. Dit zijn kosten die
direct ten goede komen aan de laureaten in het begeleidingstraject.
De kosten voor het proefspel, samen met de kosten van de meesterproef, stegen licht

Saldo baten en lasten
Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve en is onder andere bestemd voor extra
activiteiten in verband met het jubileumjaar 2017

Ten slotte is het per jaar onzeker hoe de financiële situatie zich zal ontwikkelen. Het is wel
duidelijk dat er steeds meer waardering komt voor het werk van de stichting. CYM blijft
inzetten op het verwerven van meerjarige ondersteuning.
Gesteld kan worden dat ten opzichte van 2015 de financiële situatie, door de groeiende
waardering in 2016 in verbeterd.
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