
 

 

  

 
 

 
 
 

 
Beknopte weergave  
Jaarverslag Franz Liszt Kring 2020 

 

 

Activiteiten 

Liszt Bulletin 

 In 2020 kwam het Liszt Bulletin driemaal (februari, juni en november) uit. Begin 

februari werd Toos Onderdenwijngaard uitgebreid gememoreerd. Het aantal leden 

dat digitaal bereikt wordt is constant gebleven rond 110. De papieren versie van het 

Bulletin gaat nog naar circa 30 personen. 

 

Ledental 

 Een stichting heeft donateurs/aangeslotenen en geen leden. Toch spreken we graag 

van leden om daarmee een grotere verbondenheid uit te drukken. 

 Het ledental heeft zich als volgt ontwikkeld: een aanwas van 4 nieuwe ‘leden’ en van 

een zelfde aantal is het ‘abonnement’ beëindigd wegens einde interesse of overlijden. 

Het ledental staat eind 2020 evenals eind 2019. 

 In dit kader vermeldt het bestuur dat sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Een wet die rechten en plichten van 

aangeslotenen/donateurs/leden en bestuur regelt. In essentie komt het neer op een 

precisering van wat al jaren gebruikelijk is, namelijk vertrouwelijk omgaan met wat 

ons is toevertrouwd dan wel noodzakelijk geweten is om onze taken te kunnen 

uitvoeren. Een variant op het devies van de penningmeester: “huisvaderlijk zuinig 

omgaan met de toevertrouwde middelen” betekent dus ook verantwoord omgaan met 

uw gegevens.  

 

Website  

 De website van de Kring is enkele keren aangepast, een proces dat voortdurend 

aandacht behoeft. 

 In de loop van 2020 is een versie voor mobiele telefoon gemaakt. 
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Tijdschrift 

 Nadat in het jubileumjaar is een bijzondere editie van het Tijdschrift van de Franz 

Liszt Kring verscheen is in 2020 een ‘meer normaal’ Tijdschrift uitgebracht. Daarin is 

een kort voorwoord opgedragen aan ons overleden erelid Toos Onderdenwijngaard. 

 

Archief  

 Medio 2020 is een deel van het archief van de Franz Liszt Kring ondergebracht bij het 

Nederlands Muziek Instituut in Den Haag. 

 

 

Balans per 31 december:       

Activa 2020 2019  Passiva 2020 2019 

              

Vorderingen contributies ¹) 200,00 200,00   Eigen vermogen 6.162,74 6.466,46 

Vorderingen sponsorgelden ²) 250,00 935,00   Reserve projecten 10.000,00 0,00 

Voorraad postzegels ³) 327,60 250,25   Vooruitontvangen contributies 75,00 75,00 

Liquide middelen FLK 15.460,14 9.365,74   Crediteuren Tijdschrift ⁴) 0,00 4.209,53 

        

Balanstotaal 16.237,74 10.750,99   Balanstotaal 16.237,74 10.750,99 

 

 

Passiva 

 Het eigen vermogen is iets teruggelopen doordat de bijdrage van de super-donateur 

is weggevallen wegens haar overlijden. 

 In haar testament heeft Toos Onderdenwijngaard een legaat nagelaten van     

€ 10.000,- dat door het bestuur als een reserve projecten is geoormerkt.   

 

Staat van Baten en Lasten 

 
Baten: 2020  2019 

    

Bijdragen leden en sponsoren 6.082,50  4.096,00 

Lijfrente super-donateur 0,00  2.000,00 

Legaat super-donateur 10.000,00  0,00 

    

Totaal 16.082,50  6.096,00 

    

Lasten: 2020  2019 

    

Uitgaven activiteiten 9.579,04  7.063,98 

Bestuurskosten 409,06  564,87 

    

Totaal 9.988,10  7.628,85 

 

 

Voor verdere toelichting en vragen wendt u zich tot de penningmeester 

j.verrest@lisztkring.nl 


