
BATEN en LASTEN   Stichting Doesburgs Carillon 2018

BATEN

Bijdragen donateurs € 3.978,00
Subsidies en giften € 2.575,00
Bijdragen don.excursie € 1.120,00
Toekenning Gemeente onkostenvergoeding vaste bespelingen € 5.397,00
Andere inkomsten (verkoop cd's, drankjes; geld voor torenbekl.) € 190,00
Rente € 0,00

TOTAAL € 13.260,00

LASTEN

Scholenproject incl. bespelingen € 150,00
Vaste carillonbespelingen € 4.176,00
Studentenbespelingen € 0,00
Bestuurskosten € 419,00
Enveloppen, porti e.d. € 435,00
Advertenties, website € 91,00
Donateursexcursie € 1.120,00
Midzomeravondbespeling € 578,00
Diversen € 74,00
Bijzondere bespelingen € 0,00
Bankkosten € 153,00
Kosten zolderproject € 1.871,00

TOTAAL € 9.067,00

Positief resultaat € 4.193,00

VERLOOP  BANKSALDO  EN  KASSALDO

Saldi per 1 januari 2018          TOTAAL
ING-bank € 6.202,00
Kas € 124,00

€ 6.326,00

Inkomsten en uitgaven Inkomsten                    + € 13.260,00
Uitgaven                     - € 9.067,00

Saldi per 31 december 2018 ING-bank € 10.294,00

Kas € 225,00
€ 10.519,00

RESULTAAT BOEKJAAR 2018 € 4.193,00



TOELICHTING

In het boekjaar 2017 werd de SNS-bank-rekening opgezegd. Eén bankrekening volstaat voor de 
Stichting, nu het es-klok-project is afgerond.
Wel wordt uit praktische overwegingen kasgeld aangehouden voor kleine uitgaven en inkomsten; 
dit bleek in 2018 goed te werken. 

In 2018 heeft géén donateurs-excursie plaatsgevonden; deze excursie was gepland maar is, tgv te 
weinig belangstelling, afgelast.
Voor 2019 staat een enquete gepland om te polsen hoe de donateurs over excursies denken.

Het scholenproject kon door ziekte van de beiaardier, sluiting van de kerktoren wegens het 
broeden van slechtvalken en enkele problemen van organisatorische aard geen doorgang vinden. 
De groepen die het project misliepen, gaan een extra leuk programma krijgen in 2019! De huidige 
groepen 6 gaan in 2019 het gewone project doen. 

Op 21 juni vond het traditionele midzomerconcert plaats; ondanks het matige weer was er veel 
belangstelling om naar de gedichten en carillonmuziek te luisteren.

Er is heel hard gewerkt aan het Zolderproject waarbij de zolder, halverwege de kerktoren, hele-
maal aangepakt wordt. Behalve met een legaat is het project bekostigd door subsidie van de 
Gemeente Doesburg en van de Gestichten Doesburg, waardoor het project in 2019 afgemaakt kan 
worden. Er is veel werk gedaan door enkele bestuursleden, een enthousiaste vrijwilliger en enkele 
bedrijven!

Op 4 november vond de viering van 100 jaar Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging 
plaats in Doesburg. Er werd gespeeld op het carillon door de vijf finalisten van het componisten-
concours waarna in de Gasthuiskerk de uitreiking van de vijf oorkondes en van het boekwerk met 
de vijf composities plaatsvond.


