Financieel verslag 2015
In 2015 kon de Stichting Vrienden van Codarts tot haar vreugde een aantal welkome bijdragen
begroeten. Behalve de gebruikelijke Vriendenbijdragen betrof dit:
-

Een sponsorbijdrage door Nedspice waarmee de Erasmus Jazz Prijs kon worden gefinancierd.

-

Een bijdrage van de Stichting Ondernemersbelangen waarmee bijdragen kunnen worden
gedaan aan het ontwikkelen van een ondernemende geest bij de studenten van Codarts,
meer dan ooit van belang in deze tijd van bezuinigingen op de kunsten.

-

Een bijzonder genereuze bijdrage van een muziekliefhebber, die de Vrienden tot hun grote
vreugde de komende vijf jaar tegemoet kunnen zien. Het is tegenwoordig mogelijk dit fiscaal
vriendelijk te regelen zonder tussenkomst van een notaris. Dit wil overigens niet zeggen dat
die niet een erg nuttige bijdrage kan leveren. Zo danken wij notaris Helma Leonhard-Strien
vsn \kooijman Autar notarissen hartelijk voor haar adviezen die zeer waardevol bleken.

Deze verhoging van de inkomsten stelde de Vrienden in staat om bij te dragen aan een stevig aantal
projecten.
Zo werd naast een drietal aantal stipendia tevens de Marc Jonkerprijs uitgereikt.
Zowel de Erasmus Jazz Prijs als de Kamermuziekprijs werden uitgereikt. Deze laatste zal om het jaar
worden betaald door de Vrienden en door het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Bijgedragen werd aan een tweetal producties van Codarts: From Venice with Love en de Big Day. Bij
dit laatste festijn werd ook een borrel aangeboden aan de aanwezige Vrienden.
In 2015 werd behalve de CD voor dat jaar ook direct de CD voor 2016 geproduceerd, wat de kosten in
2015 natuurlijk aanzienlijk verhoogde.
De administratieve en overige kosten namen iets toe door de genoemde borrel en het afscheid van
een aantal bestuursleden en onze adviseur Rob Broek die zeer lang actief zijn geweest voor de
Vrienden.
Het resultaat was een bescheiden verlies van € 296,94.
De liquiditeitspositie van de Vrienden is zeer gezond. Daarom overweegt het Bestuur om de
activiteiten van de Stichting uit te breiden. Samen met Codarts wordt onderzocht hoe dit zo nuttig
mogelijk kan worden gedaan.

