Toelichting Financieel jaaroverzicht 2014
Het jaaroverzicht van de Stichting Vrienden van Codarts laat een bevredigende
vermogenspositie zien. Dit vermogen is voor een belangrijk deel opgebouwd uit
schenkingen en legaten in de afgelopen jaren. Het bestuur van de stichting heeft
deze verbeterde vermogenspositie gebruikt om op diverse manieren de studenten
van Codarts te ondersteunen. Naast de al bestaande Erasmus Jazz Prijs (EJP) van
€3.000, - is nu ook een prijs van € 3.000, - voor kamermuziek in het leven geroepen.
De stichting Vrienden heeft in 2014 voorts de Virtuoso Post masters opleiding
gesteund met € 4.000, -. Virtuoso is een initiatief van Codarts om toptalenten binnen
de Hogeschool met een speciaal programma te stimuleren in hun ontwikkeling. Op
het overzicht staat aan de kostenzijde nog een bedrag van € 15.000, - ten behoeve
van de Stichting Corrie Hartong Fonds. Dit bedrag betreft een deel van een
lijfrenteschenking die de stichting Vrienden in 2013 en 2014 heeft ontvangen. Het
overzicht is op kasbasis opgesteld en de doorboekingen naar het Corrie Hartong
Fonds vonden allebei in 2014 plaats. Dit verklaart ook volledig dat er zich een
negatief saldo van iets meer dan € 6.500, - heeft voorgedaan.
Aan de opbrengstenzijde staan de donaties van de Vrienden van Codarts. Het bedrag
van iets meer dan € 6.000, - stabiliseert zich de afgelopen jaren op dit niveau. Het is
een punt van aandacht van het bestuur, om de komende jaren meer Vrienden te
werven. Dit is belangrijk, omdat het, in tegenstelling tot schenkingen en legaten,
structurele inkomsten betreft. Wij danken Univé bijzonder hartelijk voor de
sponsoring voor de Erasmus Jazz prijs in 2014. Voor 2015 prijzen wij ons gelukkig dat
zich met Nedspice een nieuwe sponsor heeft gemeld.
Al met al laat het overzicht van de Stichting Vrienden van Codarts een bevredigend
beeld zien, dat het mogelijk maakt dat de activiteiten van de Stichting zich in 2015 en
verdere jaren met kracht kunnen worden voortgezet.

