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bedragen ex BTW

2021 2021 activiteiten in 2021:
Winst en Verlies realisatie begroot compositieopdracht voor hippische kür

UITGAVEN
VOORBEREIDINGSKOSTEN
Personele kosten
artistieke leiding M. vd Akker -                              500                    
honoraria opnames violisten 1.050                     1.050                 
producent -                              250                    
vrijwilligers -                              300                    
Materiele kosten
informatie- en kennismakingsbijeenkomst componisten en amazones -                              400                    vrijwilliger organiseerde dit vrij van kosten voor de stichting
reiskosten componisten en amazones -                              250                    rechtstreekse schenking 'It Kypmantsje
opnamekosten (studio) compositie 120                         120                    
Totaal Voorbereidingskosten 1.170                     2.870                 

UITVOERINGSKOSTEN    prijsuitreikingsconcert
Personele kosten
Prijzengeld 2.438                     3.250                 rest betaald in 2022
Solisten -                              2.100                 
Producent -                              150                    
Marketingmedewerker 200                    
Vrijwilligers -                              300                    
Materiele kosten
Huur concertzaal -                              500                    
Stemmen piano -                              100                    
Onderdak musici -                              450                    
Catering musici -                              60                      
Vervoer, reiskosten -                              450                    
Social media (o.a. Facebook adv) -                              250                    
Drukwerk -                              150                    
Fotograaf -                              50                      
Totaal uitvoeringskosten 2.438                     8.010                 

TOTAAL ACTIVITEITENKOSTEN 3.608                     10.880              

ALGEMENE KOSTEN
Personele kosten
Boekhouding accountant -                              500                    
Materiele kosten
marketing algemeen -                              -                          
Bankkosten en boekhoudprogr 79                           180                    
website -                              -                          
Kantoorkosten, porti -                              100                    
TOTAAL ALGEMENE KOSTEN 79                           780                    

SUBTOTAAL KOSTEN 3.687                     11.660              
Onvoorzien  (kosten uit 2018) -                              780                    
TOTAAL KOSTEN 3.687                     12.440              -                 

INKOMSTEN
bijdragen stichtingen en fondsen 2.554                     7.000                 
Donaties -                              1.000                 
Verkoop CD's  (website en tijdens concerten) 1.645                     2.500                 
Kaartverkoop prijsuitreikingsconcert 2.000                 
onvoorziene inkomsten uit 2020 -                              -                          

TOTAAL INKOMSTEN 4.199                     12.500              

RESULTAAT 513                         60                      

Balans
Activa 31-12-2021 31-12-2020

kas -                              -                          
giro (totaal regiobank en Rabobank) 493                         -                          som van saldo beide bankrekeningen. Regiobank was negatief
spaar -                              -                          
overlopende activa/handelsdebiteuren/overige vorderingen 578                         -                          toegezegde donaties

Belastingen (bijv BTW) -                              -                          
1.071                     -                          

Passiva 31-12-2021 31-12-2020
Eigen vermogen (59)                          -                          
voorzieningen -                              -                          
Oblilgaties -                              -                          
kortlopende schulden 845                         -                          o.a. restant prijzen
overlopende passiva -                              -                          
belastingen (o.a. BTW) 285                         -                          in 2022 te betalen BTW over 2021

1.071                     -                          



  
 
 
 

         

 

 

JAARVERSLAG 2021 

De Rian de Waal Stichting werd opgericht in 2012, na Rian de Waals overlijden in 2011, met als 

voornaamste doelstellingen het uitbrengen van muziekopnames, het steunen van jong talent door 

het organiseren van masterclasses en studieweekends, het bieden van een podium voor klassieke 

muziek en het bevorderen van het muzikale klimaat in de vier noordelijke provincies.   

In de eerste jaren van de stichting werd Rian de Waals boek over de pianotranscriptie uitgebracht, 

samen met een aantal cd’s van door hem zelf ingespeelde opnamen ter illustratie. Daarna 

ondernam de stichting een aantal jaren geen activiteiten. 

Eind 2020 werd de stichting weer actief, om een aantal nog niet eerder uitgebrachte opnamen van 

Rian de Waal uit te kunnen brengen op cd, ter commemoratie van zijn 10-jarige sterfdag op 25 mei 

2021. De datum, voorzien voor de release van de dubbel-cd, was 25 april 2021. Er werd een nieuw 

bestuur gevormd, als volgt: 

Nina de Waal, dochter van Rian de Waal, voorzitter (niet actief) 

Alina de Roo, vice-voorzitter en voorzitter ad interim 

Harriët Prins, notaris te Exloo, secretaris 

Irene Witmer, penningmeester 

Marion van den Akker, weduwe van Rian de Waal, artistieke zaken 

 

Het bestuur kwam voor de eerste maal bijeen op 30 november 2020. 

Daar de Rian de Waal Stichting een tijd slapend was geweest en de bankrekening opgeheven om 

kosten te besparen, moest een nieuwe bankrekening worden geopend.  

De stichting had bij de heractivering geen eigen vermogen. 

Inmiddels waren door de overheid de regels voor financieel verkeer van stichtingen enorm 

aangescherpt, waardoor het erg lang duurde voor de stichting over een bankrekening kon 

beschikken. Dit werd gelijktijdig geprobeerd bij de Regiobank en de Rabobank.  

De rekeningen werden uiteindelijk op resp. 25 augustus en 2 september 2021 geopend, veel te laat 

dus om betalingen te kunnen doen in verband met het uitbrengen van de voor 25 april 2021 

geplande dubbel-cd. Die zijn daarom geheel gelopen via de administratie van de stichting ’It 

Kypmantsje, die bereid was met een schenking het uitbrengen van de opnamen te ondersteunen. 

Deze kosten zijn dan ook niet in de begroting en afrekening over 2021 opgenomen. 

 



  
 
 
 

         

 

Het saldo van beide rekeningen samen was op 31 december 2021 € 541,02 (Rabo) - 

€ -48,12 = € 492,90. Het saldo van Regiobank was negatief; op de rekening 

waren geen activiteiten maar er werden wel bankkosten in rekening gebracht. 

 

De (contante) inkomsten van de cd-verkoop tijdens concerten op de boerderij in Valthermond, 

waar Rian de Waal een concertzaal heeft gerealiseerd, konden inmiddels wel op de Rabobank-

rekening van de Rian de Waal Stichting worden gestort door Marion van den Akker vanaf haar 

banknummer: NL13 RABO 0330 0374 71. Zij regelde de verkoop van de cd tijdens de concerten. 

De inkomsten in 2021 kwamen zo dus uit het eerste project dat de Rian de Waal Stichting vanaf 

2021 weer ondernam, en daarnaast uit een schenking van de stichting Noordelijk Muziektheater, 

dat zijn tegoed bij opheffing doneerde aan de Rian de Waal Stichting. Deze beide bedragen werden 

geinvesteerd in het volgende project. 

Dat tweede project in 2021 van de Rian de Waal Stichting was een compositieopdracht voor drie 

jonge componisten, om een stuk te schrijven voor viool en piano, te gebruiken bij een freestyle 

dressuurkür voor wedstrijdpaarden en hun amazones. Bij de dressuursport wordt meestal 

bestaande muziek gebruikt, aangepast en gearrangeerd voor de gelegenheid. Dat er speciaal voor 

wordt gecomponeerd is geheel nieuw in deze sport. De jonge componisten hebben in hun stukken 

grote inventiviteit en verbeeldingskracht gerealiseerd in dit nieuwe genre. Belangrijkste kosten van 

dit project werden gevormd door de prijzen die de componisten konden winnen. Het 

prijswinnaarsevenement met uitvoering van de kürs met de composities op tape door de amazones 

en uitvoering van de muziek door violisten en pianisten op de Concertboerderij, moest helaas eerst 

vanwege de Corona-pandemie worden uitgesteld naar 2022 en uiteindelijk vanwege het niet 

beschikbaar zijn van de amazones worden geannuleerd. De kosten voor dit evenement zijn dan ook 

niet als voorziening op de balans van 2021 opgenomen. 

Over 2021 heeft de Rian de Waal Stichting een bescheiden negatief eigen vermogen. Dat is 

ontstaan doordat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 BTW-plicht door de 

belastingdienst is opgelegd, in verband met de verkoop van zaken als cd’s en concertkaarten. 

IW 18-5-2021 

 

 

 


