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Inleiding 

 
Het jaar 2020 zal voor velen de geschiedenis in gaan als het jaar waarin alles wat vanzelfsprekend was 

onderuit werd gehaald, waarin nieuwe omgangsvormen regel werden en nieuwe begrippen aan onze taal 

werden toegevoegd. Een jaar waarin bij allerlei sectoren de bodem van wat mogelijk was in zicht kwam. 

Zo ook voor de culturele sector en daarmee ook voor Classic Young Masters (CYM). 

Juist in dit jaar bleek hoe belangrijk het contact van onze organisatie met de jonge musici is. Deze 

contacten, die gericht zijn op de ontwikkeling en het welzijn van de jonge  mensen, zijn opgebouwd vanuit 

ons belangrijke werk in het begeleidingstraject, waarbij CYM jonge talentvolle musici helpt de weg te 

vinden naar een balans tussen persoonlijke en muzikale ontwikkeling. 

De scheiding tussen groepstraject en individueel traject was moeilijk meer te maken. Het was een 

voortdurend creatieve zoektocht naar wat wel kon en het vinden van oplossingen voor de individuele 

hindernissen waar de musici tegenaan liepen.  

CYM moest besluiten de reguliere activiteiten zoals de Workshopdag als ook de Masterclassdag en 

aansluitend het Laureatenconcert uit te stellen en uiteindelijk was CYM genoodzaakt door de beperkende 

maatregelen ook het Proefspel en de Meesterproef + vrijwel alle concerten af te gelasten.  

Uiteindelijk heeft CYM een aantal bijzondere en bijzonder mooie projecten gerealiseerd. De beschrijving 

hiervan leest u in het bijgevoegde activiteitenverslag.  

 

De doelgroep weet dat er bij CYM kennis en betrokkenheid aanwezig zijn en dat integriteit hoog in het 

vaandel staat. Bij CYM wordt met passie gewerkt om de dromen van de jonge talenten te realiseren en 

om hoge kwaliteit op alle projectonderdelen te waarborgen. Classic Young Masters (CYM) is er voor de 

jonge musici, voor de ouders en hun toekomst. 

 

Einde 2020 is het gelukt om de interne organisatie een boost te geven met de aanstelling van een nieuwe 

directeur per 1 januari 2021. De voormalig directeur, tevens oprichter van Classic Young Masters blijft als 

artistiek leider en coördinator van het begeleidingstraject werkzaam voor de stichting. Hiermee is de 

inhoudelijke kwaliteit van de werkzaamheden gewaarborgd. 

De toekomst ligt voor ons open en tegelijkertijd is die opening nog behoorlijk beperkt door de 

omstandigheden. We zetten 2021 met al onze creativiteit en efforts in om er al het goede dat mogelijk is, 

uit te halen. 

  

 

Maart 2021 

Maria Croese, directeur tot 1 januari 2021, heden artistiek leider. 
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  Balans Classic Young Masters per 31-12-2020   

  
 

      
  

   
 31-12-2020  31-12-2019   

  
 Activa € € 

 
€ €   

   
        

  Vlottende activa      
  

   
        

   Te ontvangen BTW 2.830   5.873    

   Totaal nog te ontvangen   2.830   5.873   

   
        

   
        

   Rabobank 39.924   11.474    

   Totaal Liquide middelen  39.924   11.474   

   
        

  Totaal Activa  42.754   
17.347   

  
  

 
 

  
   

   
        

  
 Passiva      

  

   
        

  Kortlopende schulden      
  

   Overlopende posten 3.150   3.000     

   Totaal kortlopende schulden  3.150   3.000   

   
  

 
  

   

   
        

  Voorziening continuïteit  13.500   13.500   

  Coronavoorziening  25.000    
  

    
 

 
     

  Eigen vermogen  847   619   

   Saldo baten en lasten  257   228   

   
        

  Totaal Passiva  42.754   
17.347   
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  Baten en lasten Classic Young Masters 2019         

           

  Baten 2020 (€)  2019 (€)   

           

   Deelnemersbijdrage  
  620    

   Subsidie  
  10.000    

   Fondsen 70.750   87.210    

   Sponsoren 10.000   15.000    

   WTC sponsoring accommodatie 10.700   10.700    

   Vrienden 5032   4.271    

   Kaartverkoop en tegenprestaties  
  4.121    

  Totaal baten  96.482   131.922   

           

  Lasten      

  Organisatie        

   Personele kosten 25.396   34.427    

   Reiskosten 910   101    

     26.306   34.528   

  Apparaatskosten        

   Accommodatiekosten WTC 12.897   12.264    

   Kantoorkosten 1.266   2.972    

   Telefoon, porti, bankkosten 2.143   2.830    

   Automatiseringskosten 1.247   1.777    

   Overig 1.137   254    

     18.690   20.097   

  Projectkosten        

   Proefspel  
  10.373    

   Meesterproef    10.113    

   Talentbegeleiding groep 12.090   21.381    

   Talentbegeleiding individu 10.828   29.976    

   Concerten 3.311   5.227    

     26.229   77.070   

     
 

  
   

  Toevoeging aan Coronavoorziening  25.000   
   

     
 

  
   

  Totaal lasten  96.225   131.695   

           

  Saldo baten en lasten  257   227   
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 

 

Gevolgen van Corona 

Het coronajaar 2020, waarin veel activiteiten in de culturele sector helemaal stil lagen, heeft voor CYM 

grote gevolgen gehad. Dit blijkt duidelijk uit de financiële positie van CYM en uit de behaalde resultaten. 

Er zijn in 2020 veel middelen ontvangen die niet konden worden besteed aan het Proefspel en de 

Meesterproef, omdat die geen doorgang konden vinden. Daarnaast moesten noodgedwongen en tot grote 

teleurstelling van de CYM-organisatie veel activiteiten voor de talentbegeleiding worden afgezegd. 

Financieel gesproken waren de projectuitgaven twee derde lager vergeleken met de projectuitgaven in 

2019. 

Ook de inkomsten van CYM waren beduidend lager vergeleken met het niveau in 2019. 

Eind maart 2020 werden de nog uitstaande fondsaanvragen vrijwel allemaal afgewezen door de onzekere 

situatie van de pandemie. 

 

Dit alles heeft geleid tot een extra voorziening van € 25.000, voor inhaalactiviteiten in de periode dat de 

Nederlandse culturele sector weer open gaat. 

 

Algemeen 

Zoals altijd zijn er geen vaste activa aanwezig: in 2020 hebben geen activeringen plaats gevonden. 

Automatiseringsuitgaven zijn direct als lasten opgenomen. 

 

Te ontvangen BTW per 31-12-2020 

Dit betreft de terug te vorderen BTW over het vierde kwartaal 2020. 

 

 

Voorziening continuïteit 

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. Daarna zijn in enkele jaren uitgaven ten 

laste van deze voorziening gebracht. Dit was in 2020 niet nodig. De voorziening wordt aangehouden om 

de continuïteit van CYM te waarborgen. 

 

Coronavoorziening 

Ook is een Coronavoorziening gevormd. Deze zal in de komende jaren worden aangewend om de 

laureaten uit voorgaande jaren alsnog hun begeleidingstraject te laten vervolgen, aangezien dit in 2020 

niet mogelijk was in verband met de coronabeperkingen. 

 

Saldo baten en lasten 

Eind 2020 is het saldo over 2019 bij het eigen vermogen gevoegd. Per 31-12-2020 resulteerde dit in een 

eigen vermogen van € 847.  
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Toelichting op de Baten & Lasten 2020 

 

Baten 2020 

 

De baten zijn in 2020 ruim € 35.000 lager dan in 2019. Deze daling betreft de fondsen voor € 16.000. 

Deze daling is toe te schrijven aan de Coronacrisis. De subsidie van € 10.000 in 2019 was een eenmalige 

subsidie. 

De baten verkregen uit de kaartverkoop en tegenprestaties zijn in 2020 wegens het annuleren en 

ontbreken van concerten weggevallen. 

 

 

Lasten 2020 

 

Organisatie- en apparaatskosten  

Dit zijn de indirecte maar noodzakelijke kosten om de projecten van de stichting CYM te realiseren. De 

personele kosten daalden met ongeveer € 8.000, vergeleken met 2019. Dit vanwege de verminderde 

activiteiten in de Coronacrisis. 

De apparaatskosten zijn in vergelijking met 2019 licht gedaald. De uitgaven die verband houden met de 

huur van het kantoor zijn gelijk gebleven, omdat het kantoor in het WTC zoveel als toegestaan werd 

gebruikt. 

 

Projectkosten 

De projectkosten zijn de totale directe kosten per project. Hier zijn ook de directe personeelskosten in 

opgenomen. Ten opzichte van 2019 is er een forse daling in de projectkosten. Kosten voor het Proefspel 

en Meesterproef waren er niet omdat deze niet konden worden gehouden in verband met de Coronacrisis.  

Ook zijn er, door de crisis, voor € 50.000 minder kosten gemaakt voor de talentbegeleiding.  

 

Saldo baten en lasten 

Dit positieve saldo van 2019 werd toegevoegd aan het eigen vermogen. 

 

Het is duidelijk dat er steeds meer waardering komt voor het werk van de stichting Classic Young Masters. 

CYM blijft gericht op het verwerven van meerjarige ondersteuning. 


