Toelichting afrekening 2014
Bij het maken van de begroting voor 2014 was er bijna niets bekend over
de plannen van 2014. Hierdoor is er van uitgegaan dat er geen projecten onder handen
werden genomen. Gedurende de eerste maanden van 2014, is er toch een groot project
binnengehaald. Dit is een musical i.s.m. het Máxima Medisch Centrum (MMC). Bij dit project
is Het Nieuwe Theater voor alles verantwoordelijk, m.u.v. de zaalhuur, techniek en PR.
Het project van het MMC beslaat 2 kalenderjaren. Zijnde het tweede half jaar van 2014 en
het eerste half jaar van 2015. De inkomsten en uitgaven, zijn dan ook over deze 2 e
kalenderjaren verdeeld.
Tevens is er besloten om in 2014 te professionaliseren. De website is aangepast. Er is een
nieuwe logo. De Facebookpagina is vernieuwd.
Tot slot is er een schenking ontvangen. Deze komt van VDL. De schenking is echter niet voor
Het Nieuwe Theater, maar voor Pand P. Deze is daardoor op de balans geplaatst en niet
opgenomen in de afrekening.
De belangrijkste punten van de afrekening zullen hieronder worden besproken:
400 Onkostenvergoeding
Hierin zijn de declaraties opgenomen van de regie, vocal coach en de projectleider. De
facturen van de regieassistent volgen in 2015. Echter zijn de kosten gemaakt in 2014. Deze
zijn dan ook geboekt in 2014 en als reservering op de balans gezet. Dit geldt ook voor de
regie over de maand december.
Tot slot zijn de declaraties van de penningmeester hierin opgenomen.
420 Repetitiekosten
Hierin zijn de taarten opgenomen die uitgedeeld zijn op de 1 e repetitie van het MMC
440 Opvoeringrechten
MMC de Musical is geschreven door Daniël Cohen. Zijn facturen zijn in deze post
opgenomen.
460 Overige projectkosten
Hieronder vallen de kosten gemaakt in horecagelegenheden tijdens overleggen van diverse
projecten. Tevens vallen hieronder de kosten van aanvraag websites van mogelijke projecten
491 Kosten website
Hieronder vallen de kosten van de eigen website en de aanpassingen van de website en
Facebookpagina.
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492 Bankkosten
De titel spreekt voor zichzelf. De enige inkomsten in deze post is de rente.
493 Overige kosten
Voor meer informatie over deze post, wordt er verwezen naar het overzicht van de
grootboekrekeningen.
830 Verkoop projecten
Hierin staan de 2 facturen die gestuurd zijn naar het MMC inzake de MMC de Musical.

Toelichting op balans 31 december
Debiteuren: De nog niet ontvangen rente over 2014
Liquide middelen: Het saldo van de betaal- en spaarrekening op 31 december
Algemene reserve: De reserve die is opgebouwd in de afgelopen jaren.
Resultaat 2014: Geen verdere toelichting nodig
Reservering Pand P: Dit geld is niet van Het Nieuwe Theater, maar van Pand P. Daardoor
mag
het niet bij het eigen vermogen worden geteld.
Reservering projectleider vocal coach en regie: Zie hiervoor de toelichting bij punt 400
(onkostenvergoeding)
Enkele kengetallen over 2014:
Omzet: € 37.963,Netto winst: € 4.849,85 (12,78% v/d omzet)
Eigen vermogen op 1 januari: € 327,46
Eigen vermogen op 31 december: € 5.177,41
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