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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 
- Startvergoeding deelname website SRF       990,00 
- Vaste onkostenvergoeding deelname website SRF 2016     1.750,00 
- Vaste onkostenvergoeding deelname website SRF 2017    1.750,00 
- Onkostenvergoeding SRF bezoeken Senar   631,32 
- Rente ABN Amro rekeningen     nihil 
 
Som inkomsten  7.621,32 
 

Besteed aan doelstellingen 

- Werkbezoeken Senar  1.061,24 
- Investering hardware database Sergei Rachmaninoff  6.277,86 
 
Totaal besteed aan doelstellingen 7.339,10 
 

Besteed aan beheer en administratie  

- Hosting en revisie website  1.177,44 
- Bankkosten     138,00 
 
Totaal besteed aan beheer en administratie 1.315,44 
 
 
Som bestedingen 8.654,54   
 
 
Saldo inkomsten & bestedingen                                     - 1.033,22 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Staat van Baten en Lasten 
 

Inkomsten uit donaties, onkostenvergoedingen en rente 

- Donaties    2.500,00 
- Startvergoeding deelname website SRF       990,00 
- Vaste onkostenvergoeding deelname website SRF 2016     1.750,00 
- Vaste onkostenvergoeding deelname website SRF 2017    1.750,00 
- Onkostenvergoeding SRF bezoeken Senar   631,32 
- Rente ABN Amro rekeningen     nihil 
 
Totaal inkomsten  7.621,32 

 

Kosten en afschrijvingen 

- Werkbezoeken Senar  1.061,24 
- Hosting en revisie website  1.177,44 
- Bankkosten     138,00 
- Afschrijving hardware     627,79 
 
Totaal kosten 3.004,47 
 

Saldo inkomsten en kosten                                               4.616,85  

 
 

Balans 2018 
                 

Activa  
                                                              31-12-2018        31-12-2017
  
- Rekening courant ABN Amro                         840,24              373,46 
- Spaarrekening ABN Amro                           2.000,00           3.500,00        
- Hardware database SRIDB                         5.650,07               --- 
 
Totaal Activa                                              8.490,31          3.873,46           
 
 
Passiva  
 
- Algemene reserve                                      8.490,31   3.873,46  
         
Totaal Passiva                                            8.490,31          3.873,46     

 



 

Toelichting op de jaarrekening 2018 
 

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’.  
 
In dit kader stonden in 2018 de volgende activiteiten centraal: 

• Diverse werkbezoeken aan Senar 
• Start van de opbouw van de Sergei Rachmaninoff International 

Database (SRIDB) 
• Investeringen in state-of-the-art digitale apparatuur voor de SRIDB  
• Aanpassingen aan de website 

 
Nieuw in de jaarrekening 2018 is het overzichten Baten en Lasten. Deze 
uitbreiding in de rapportage was noodzakelijk om de afschrijvingen op de 
investeringen in activa, die dit jaar voor het eerst plaatsvonden, 
boekhoudkundig juist weer te kunnen geven en om de waardebepaling 
van de activa correct op de balans te kunnen presenteren.  
De investering in digitale apparatuur voor de SRIDB vond medio 2018 
plaats. Wat betreft de balanswaarde is er voor gekozen deze apparatuur in 
5 jaar af te schrijven. De eerste afschrijving viel daarmee voor 10% in 
2018.  
In het overzicht Herkomst en Besteding is te zien dat de totale bestedin-
gen in 2018 toenamen tot een bedrag van EUR 8.654,54. Dit was ener-
zijds mogelijk doordat de Stichting opnieuw een aanzienlijke donatie van 
een particulier mocht ontvangen. Daarnaast werden de eerste bedragen 
ontvangen van de Zwitserse Serge Rachmaninoff Foundation (SRF) ten 
behoeve van het faciliteren en onderhouden van de website. Dit is een uit-
vloeisel van het Protocol genoemd in de jaarrekening 2016 en werd al 
aangekondigd in de jaarrekening 2017. 
Door de kosten tot een minimum te beperken nam ondanks de genoemde 
activiteiten en investeringen de algemene reserve in 2018 toe met een 
bedrag van EUR 4.616,85. De liquiditeitspositie verminderde wel met EUR 
1.033,22 en was op 31 december 2018 gedaald tot EUR 2.840,24.  
Door structurele afspraken met de Serge Rachmaninoff Foundation als-
mede door een donatie die aan de Foundation is gedaan ten behoeve van 
het voortzetten van de werkzaamheden van de Stichting op Senar, 
is de verwachting voor 2019 en 2020 dat de Stichting wel kan doorgaan 
met de opbouw en de invulling van de Sergei Rachmaninoff International 
Database (SRIDB). Fondsenwerving blijft voor de Stichting vooralsnog een 
prioriteit om nieuwe stappen te kunnen zetten. 


