
 

 

 

 

 

 

Jaarrekening 2017 

Stichting Rachmaninoff Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres van de stichting: 

De Wittenstraat 174 
1052 BC Amsterdam 
 

KvK nummer: 57685193 
RISN nummer: 852690460 
Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam 
 

Bestuursleden: 

• Wouter de Voogd, voorzitter 

• Elger Niels, secretaris 

• Erik Fokke, penningmeester 

 

Website: www.rachmaninoff.org 

 



 

 

Staat van Herkomst en Besteding 

 
Inkomsten uit donaties, onkostenvergoedingen en rente 

- Donaties     2.500,00 
- Ontvangen onkostenvergoedingen SRF    687,42 
- Rente ABN Amro rekeningen       7,04 
 
Som inkomsten  3.194,46 

Besteed aan doelstellingen 

- Meerdere werkbezoeken aan Senar  2.329,15 
- Conservering en digitalisering documenten Senar     348,57 
- Domeinnamen       45,22 
- Divers       30,15 
 
Totaal besteed aan doelstellingen  2.753,09 
 

Besteed aan beheer en administratie  

- Hosting en update website     335,41 
- Bankkosten     145,00 
 
Totaal besteed aan beheer en administratie     480,41         
 
Som bestedingen  3.233,50   
 
 
Saldo inkomsten & bestedingen                                          -  39,04 
 

 Balans 2017 
                 

Activa  
                                                              31-12-2017        31-12-2016
  
- Rekening courant ABN Amro                         373,46              412,50               
- Spaarrekening ABN Amro                          3.500,00            3.500,00       
 
Totaal Activa                                             3.873,46          3.912,50           
 
Passiva  
 
- Algemene reserve                                     3.873,46            3.912,50           
 
Totaal Passiva                                           3.873,46          3.912,50           



 

 

Toelichting op de jaarrekening 2017 

 
De doelstelling van de Stichting Rachmaninoff Network is ‘het vergaren en 
verspreiden van kennis over leven en werk van Sergei Rachmaninoff en 
het verrichten van al hetgeen dat hiermee verband houdt of bevorderlijk 
kan zijn’.  
 
Binnen dit kader stonden in 2017 de volgende activiteiten centraal: 

• Verschillende werkbezoeken aan Villa Senar 
• Het inventariseren, conserveren en digitaliseren van documenten 

aangaande Sergei Rachmaninoff 
• Een nadere voorbereiding van de Sergei Rachmaninoff International 

Database 
• Het publiekelijk tonen van haar werkzaamheden en resultaten 

 
In 2017 presenteerde het Rachmaninoff Netwerk de eerste vruchten van 
haar werkzaamheden op Senar middels de productie van een klein kwar-
tier durende video. Deze werd gepresenteerd bij zowel een door de Serge 
Rachmaninoff Foundation (SRF) georganiseerd concert op Senar in mei, 
als bij een concert in december in het kader van het festival ‘Winteravon-
den aan de Amstel’ in de Hermitage in Amsterdam.  
Het Rachmaninoff Network stelde haar contacten ten dienste van de Serge 
Rachmaninoff Foundation bij het opstellen van de gastenlijst voor het pre-
sentatieconcert op Senar, in het bijzonder daar waar het de deelname van 
Rachmaninoff kenners en familieleden uit de Verenigde Staten betreft. De 
Stichting voegde een Advisory Board toe als sparring partner. 
 
Ondanks alle intensieve en kostbare activiteiten daalde de algemene 
reserve van de Stichting in 2017 met slechts € 39,04. Dit feit is 
voornamelijk te danken aan een aanzienlijke donatie die de stichting 
mocht ontvangen en het laag houden van de kosten.  
Daarnaast slaagde het bestuur erin de financiële basis van de Stichting de 
komende jaren te verbreden met structurele inkomsten van de Zwitserse 
Serge Rachmaninoff Foundation. 


