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Staat van Herkomst en Besteding 
 

Inkomsten uit donaties, onkostenvergoedingen en rente 

- Donaties    1.715,50 
- Grant Phase II SENAR Database    6.679,91 
- Vaste onkostenvergoeding deelname website SRF 2018     1.750,00 
- Vaste onkostenvergoeding deelname website SRF 2019    1.750,00 
- Onkostenvergoeding SRF bezoeken SENAR/Versailles    1.013,55 
- Afhandeling ontmanteling Rachmaninoff Society UK    1.500,00 
- Rente ABN Amro rekeningen     nihil 
 
Totaal inkomsten 14.408,96 

 

Besteed aan doelstellingen 

- Werkbezoeken SENAR/Versailles   3.379,80 
- Kosten SRIDB   1.984,40 
 
Totaal besteed aan doelstellingen  5.364,20 
 

Besteed aan beheer en administratie  

- Onkosten website      117,98 
- Bankkosten      138,00 
  
Totaal besteed aan beheer en administratie     255,98 
 
Som bestedingen  5.620,18   
 
 
Saldo inkomsten & bestedingen                                        8.788,78       
 



 

Staat van Baten en Lasten 
 

Inkomsten uit donaties, onkostenvergoedingen en rente 

- Donaties    1.715.50 
- Grant Phase II SENAR Database    6.679,91 
- Vaste onkostenvergoeding deelname website SRF 2018     1.750,00 
- Vaste onkostenvergoeding deelname website SRF 2019    1.750,00 
- Onkostenvergoeding SRF bezoeken SENAR/Versailles    1.013,55 
- Afhandeling ontmanteling Rachmaninoff Society UK    1.500,00 
- Rente ABN Amro rekeningen     nihil 
 
Totaal inkomsten                                                              14.408,96 

 

Kosten en afschrijvingen 

- Werkbezoeken SENAR/Versailles   3.379,80 
- Kosten SRIDB   1.984,40 
- Onkosten website      117,98 
- Bankkosten      138,00 
- Afschrijving hardware   1.255,57 
  
Totale kosten  6.875,75 
 

Saldo inkomsten en kosten                                                7.533,21 

  

 
Balans 2019 

                 
Activa  
                                                              31-12-2019        31-12-2018
  
- Rekening courant ABN Amro                        1.629,02     840,24               
- Spaarrekening ABN Amro                          10.000,00           2.000,00            
- Hardware database SRIDB                          4.394,50           5.650,07 
 
Totaal Activa                                             16.023,52         8.490,31           
 
 
Passiva  
 
- Algemene reserve                                    16.023,52            8.490,31   
         
Totaal Passiva                                         16.023,52           8.490,31     



 

Toelichting op de jaarrekening 2019 
 

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 2019 heeft Stichting Rachmaninoff Network een begin gemaakt met de 
tweede fase van het werk op SENAR, die tevens de basis vormt voor de 
beoogde Sergei Rachmaninoff International Database (SRIDB) die op initi-
atief en onder toezicht van het Rachmaninoff Network wordt ontwikkeld. 
Deze fase bestaat uit de opzet van de documentstructuur waarin de scans 
van alle gearchiveerde artefacten zijn ondergebracht. Uitgangspunt was 
dat de hierbij gebruikte methodiek zo transparant moet zijn, dat de ach-
terliggende gedachte ook zonder handleiding te herleiden valt. Dit omwille 
van de duurzaamheid van de database, los van software en personen. 
 
In het overzicht Herkomst en Besteding is te zien dat de totale 
bestedingen EUR 5.620,18 bedroegen, vooral voor de onkosten van 
werkbezoeken en de SRIDB. Tegelijk lagen de inkomsten in 2019 hoger 
met EUR 14.408,96. Deels zijn dit vergoedingen in verband met uitgaven 
in 2018. Van de Zwitserse Serge Rachmaninoff Foundation werden 
bedragen ontvangen ten behoeve van het faciliteren en onderhouden van 
de website. Ook werden van de Foundation bedragen ontvangen voor de 
genoemde tweede fase van het werk op SENAR. Een deel ervan is voor de 
opzet van de database, en een ander deel is een vergoeding van de (zo 
laag mogelijk gehouden) onkosten van werkbezoeken. Deze inkomsten 
zijn een uitvloeisel van het Protocol genoemd in de jaarrekening 2016. 
Daarnaast mocht de Stichting opnieuw een aanzienlijke donatie van een 
particulier ontvangen. Ook zijn via een PayPal account enkele donaties 
gedaan. Deze zullen vanaf het boekjaar 2020, ineens, in de jaarrekening 
worden ondergebracht. En tot slot leidde de afhandeling van de 
ontmanteling van de Rachmaninoff Society UK (waarover eerder werd 
gemeld in Jaarrekening 2013) in 2019 tot een aanzienlijke inkomst. 
 
De algemene reserve nam gedurende 2019 toe met EUR 7.533,21. De 
liquiditeitspositie groeide met EUR 8.788,78 tot EUR 11.629,02. De 
investering in digitale apparatuur voor de SRIDB vond medio 2018 plaats. 
Voor de balanswaarde wordt deze apparatuur in vijf jaar afgeschreven. Na 
de eerste afschrijving in 2018 van 10% van de balanswaarde is nu in het 
boekjaar 2019 20% afgeschreven. Hiernaast blijft Fondsenwerving voor 
de Stichting vooralsnog een prioriteit om nieuwe stappen te kunnen 
zetten. 
 



In 2019 is eveneens uitvoerig nagedacht over de organisatiestructuur 
waarin de database moet worden ondergebracht alsmede de uitgangspun-
ten voor de later, zo nodig te realiseren rechtspersoon en de relatie van 
deze tot de Stichting Rachmaninoff Network. 
 
Door de ondertekening medio 2019 van een toegevoegd protocol tussen 
de Serge Rachmaninoff Foundation en de Stichting Rachmaninoff Network 
is ten behoeve van de Foundation enerzijds vastgelegd dat het gedeelte 
van de onderliggende documentstructuur dat bestaat uit scans van arte-
facten uit SENAR mag worden  gebruikt voor de opzet van een SENAR da-
tabase op locatie aldaar. Anderzijds wordt aangegeven dat de Stichting 
Rachmaninoff Network het materiaal zal gebruiken voor de verdere ont-
wikkeling van de overkoepelende wetenschappelijke database - waarmee 
de Sergei Rachmaninoff International Database is bedoeld. 
 
2019 is ook het jaar geweest waarin een concrete eerste stap is gemaakt 
tot uitbreiding van de database naar collecties buiten SENAR. In Versailles 
is in november de collectie van Rachmaninoffs achterkleindochter Alexan-
dra Conus-Brochard deels in ultra hoge resolutie digitaal vastgelegd. Met 
achterkleindochter Natalie Wanamaker-Javier zijn plannen gemaakt voor 
een bezoek aan Costa Rica om ook haar verzameling digitaal vast te leg-
gen. 
 
Afgelopen zomer zijn Stichting Rachmaninoff Network en de Serge Rach-
maninoff Foundation eveneens overeengekomen dat ten behoeve van pre-
sentaties het Rachmaninoff Network SENAR op 13 en 14 juni 2020 ter be-
schikking zal hebben. De organisatie hiervan is direct na deze toezegging 
in gang gezet. 
 
Ten slotte heeft penningmeester Erik Fokke in 2019 besloten zijn functie 
ter beschikking te stellen. Omdat de bekendmaking ruim op tijd plaats-
vond, heeft de zoektocht naar een vervanger zonder stress kunnen plaats-
vinden. Erik heeft het (bij wijze van overdracht gezamenlijk met de 
nieuwe penningmeester) opstellen van deze jaarcijfers voor 2019 als zijn 
laatst te verrichten bestuurlijk taak gesteld. Het bestuur heeft hem 
daarna, onder uitdrukkelijke dankzegging voor al zijn inspanningen en en-
thousiasme décharge verleend. 
 


