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1 Doelstellingen 

 

De stichting Franz Liszt Kring heeft als doel de veelzijdigheid, kwaliteit en originaliteit van 

Liszts muziek op een artistiek hoog niveau aan een breed publiek te laten horen. Daarbij 

wordt de componist vaak in de context van zijn tijdgenoten geplaatst.  

Door het aanreiken van repertoire en wetenschappelijk verantwoorde, maar toegankelijk 

gepresenteerde achtergrondinformatie bereikt de Liszt Kring dat bij het grote publiek, 

muziekkenners en uitvoerende musici de werkelijke artistieke waarde van Liszts muziek 

beter herkend en meer en meer gewaardeerd zal worden. 

Afgerekend wordt met het vooroordeel dat Franz Liszt (1811-1886) een componist van 

sentimentele en louter virtuoze effectmuziek zou zijn. Door avontuurlijke programmering 

van de door de Franz Liszt Kring georganiseerde of geïnitieerde concerten wordt duidelijk 

gemaakt hoe grensverleggend en hoe muzikaal verdiepend hij is geweest. Als eerste 

“Europese” componist heeft hij een enorme invloed op de muziekgeschiedenis gehad. 

Liszt is de grondlegger van de “toekomstmuziek” (van onder meer Richard Wagner) en de 

virtuoze pianoschool. Als ontwikkelaar van nieuwe vormen en melodische/harmonische 

structuren, waarvan de genialiteit pas honderd jaar later werd herkend, schiep hij in zijn 

laatste periode muziek die volstrekt uniek is. Hij is ook vernieuwer op het gebied van 

liedkunst, religieuze koorwerken en orgelmuziek. 
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2 Terugblik op 2021 

2.1. Samenstelling bestuur 

• Het bestuur van de Liszt Kring heeft ook in 2021 weer enkele mutaties gekend. Nadat  

secretaris René Poppen wegens drukke werkkring zijn vertrek aankondigde kwam 

ook Hugo Sloterdijk tot het besluit het bestuur te verlaten. Over de verbinding tussen 

de Kring en het Concours wordt nog nagedacht. Gelukkig is in de secretariële 

vacature snel voorzien, omdat Hans Roskam zich bereid heeft verklaard deze taak op 

zich te nemen.  

• Het bestuur is nog bezig zich verder te versterken waar het voor 2022 en verder nog 

vele plannen op stapel heeft staan, zoals de intensivering van contacten met andere 

verenigingen/stichtingen rondom componisten.    

• Het bestuur vergaderde eenmaal fysiek na afloop van de donateursdag en driemaal 

digitaal i.v.m. de maatregelen rondom Covid 19. Daarnaast vond veelvuldig 

telefonisch en digitaal overleg onderling plaats of via de groepsapp. 

 

 

2.2. Activiteiten 

Liszt Bulletin 

• In 2021 kwam het Liszt Bulletin tweemaal (maart en september) uit. Daarnaast kwam 

er ook tweemaal een nieuwsbrief uit (maart en oktober) 

• Het aantal leden dat het digitaal verstuurde Bulletin ontvangt varieert rond de 120. 

Per post gaat het Bulletin nog naar 25 adressen. 

 

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 aantal is het ‘abonnement’ beëindigd wegens einde interesse of overlijden, dan 

wel geen reactie op herhaalde uitnodiging tot betalen bijdrage. Het ledental staat eind 

2021 op 129 en is daarmee nagenoeg gelijk aan 2020. 

• 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. In de praktijk betekent dit ook dat bestanden niet langer worden 

bewaard dan voor het doel waarvoor ze nodig zijn. 

 

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 

• Het Tijdschrift van de Franz Liszt Kring verscheen in december net voor de 

Kerstdagen. Door bezorgingsproblemen bij PostNL verliep dit niet geheel naar wens. 

Het Tijdschrift is dit keer met inbreng van diverse schrijvers tot stand gekomen, 

waarvoor op deze plaats dank aan hen allen. 

 

Archief  

• Medio 2020 is een deel van het archief van de Franz Liszt Kring (tot en met 2010) 

ondergebracht bij het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag. 
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3 Financiële verantwoording 

3.1. Balans Franz Liszt Kring per 31 december 2021 

Balans per 31 december:       

Activa 2021 2020  Passiva 2021 2020 

              

Vorderingen contributies 250,00 200,00   Eigen vermogen 5.497,60 6.162,74 

Vorderingen sponsorgelden  560,00 250,00   Reserve projecten 10.000,00 10.000,00 

Voorraad postzegels  95,40 327,60   Vooruitontvangen contributies 110,00 75,00 

Liquide middelen FLK 15.337,20 15.460,14   Nog te  betalen kosten 635,00 0,00 

        

Balanstotaal 16.242,60 16.237,74   Balanstotaal 16.242,60 16.237,74 

 

 

Toelichting Balans Franz Liszt Kring per 31 december 2021  

3.1.1. Activa 

• De vordering contributies; Mede doordat giften aan de Lisztkring als culturele 

instelling voor de belastingdienst met 25% kunnen worden opgehoogd betalen 

sommigen om de paar jaar. Door hen uit te nodigen hun bijdrage te voldoen en 

daarbij een gedetailleerd overzicht aan te reiken worden soms met jaren terug nog 

bijdragen geïnd. 

• Aan de adverteerders in het Tijdschrift is een aantal bewijsexemplaren met de factuur 

verzonden. De ontvangst van deze bijdrage wordt begin 2022 verwacht. 

• Hoewel de tarieven van de postverzending wederom stijgen is de bescheiden 

voorraad net aangevuld. Gelukkig neemt het aantal postverzendingen van het Bulletin 

jaarlijks wat af. 

• De stand van de liquide middelen is ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar. Het 

legaat dat van ons overleden erelid is ontvangen is als reserve projecten geoormerkt.  

 

3.1.2. Passiva 

• Het eigen vermogen is iets teruggelopen doordat zowel het huisconcert als de donateursdag 

niet kostendekkend zijn verlopen. 

• In haar testament heeft Toos Onderdenwijngaard een legaat nagelaten van € 10.000,- dat 

door het bestuur als een reserve projecten is geoormerkt.  

• De post nog te betalen kosten staat voor de raming van de nog niet ontvangen factuur wegens 

porti verzending Tijdschrift december 2021.  

 

 

 

 

 



~ 6 ~ 

 

3.2. Staat van Baten en Lasten 2021 

 

Bankrekening NL07 RABO 0365 5126 13  2021    2020   

Beginsaldo 1 januari 15.460,14    9.365,74   

Eindsaldo 31 december 15.337,20    15.460,14   

Mutatie toe- c.q. afname banksaldo -122,94    6.094,40   

        

 werkelijk  begroot  werkelijk  begroot 

Ontvangsten: 2021  2021  2020  2020 

        

Bijdragen leden voor 2022 110,00       

Bijdragen leden voor 2021 2.564,50  2.750,00  100,00   

Bijdragen leden voor 2020 e.v. 75,00  500,00  3.500,00  3.050,00 

Opbrengst huisconcerten / Donateursdag 530,00  500,00  0,00  500,00 

Opbrengst verkoop tijdschriften / Boekje AB 411,00  50,00  102,50  50,00 

Bijdragen sponsoren / advertentie 360,00  1.000,00  2.380,00  1.000,00 

Legaat / Lijfrente super-donateur 0,00  0,00  10.000,00  2.000,00 

        

Totaal ontvangsten:                                             A 4.050,50  4.800,00  16.082,50  6.600,00 

        

Uitgaven:        

Drukwerk Tijdschrift incl. verzendkosten  1.550,22  3.240,00  7.979,04  4.200,00 

Uitgave met FL en M d’ A over de Alpen 613,50  0,00  0,00  0,00 

Aansprakelijkheidsverzekering bestuur 159,50  160,00  159,50  160,00 

Domeinnaam Lisztkring.nl / kosten website 272,25  275,00  272,25  275,00 

Bankkosten 119,36  125,00  119,40  125,00 

Ledenwerving / Donateursdag 601,46  100,00  80,40  300,00 

Bulletin kosten kopiëren + verzending 145,94  100,00  457,08  220,00 

Bestuurskosten, secretariaat, penningmeester  0,00  200,00  409,06  400,00 
Huisconcerten / Overige / Jubileumviering 40-jaar 
FLK 711,21  600,00  511,37  920,00 

        

Totaal uitgaven:                                                   B 4.173,44  4.800,00  9.988,10  6.600,00 

        

Totaal Ontvangsten minus Uitgaven               A-B -122,94  0,00  6.094,40  0,00 

 

 

3.3. Toelichting Staat van Baten en Lasten 

 

Algemeen 

Ook in 2021 hebben we als Liszt Kring beperkingen ervaren wegens het risico van Covid19. Zo moest bij het 

huisconcert de maatregel van 1,5 meter afstand worden nageleefd, waardoor er minder mensen aanwezig 

konden zijn. 
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3.3.1. Baten 

• De baten wegens ‘ledenbijdragen’ ad € 2.564,50 en € 75,- voor resp. 2021 en 2020 

e.v. wijken flink af van de begroting. Door corona konden huisconcerten nauwelijks 

van de grond komen. Mogelijk verklaart dit het achterblijven waar de donateurs toch 

twee keer zijn uitgenodigd hun bijdrage te voldoen. Soms wordt voor meerdere jaren 

tegelijk betaald om de fiscale aftrekdrempel te overschrijden; 

• De ontvangen gelden bij het gehouden huisconcert in Naarden en bij de 

donateursdag in Schiedam hadden hoger uit kunnen vallen, als niet door corona 

beperkingen waren opgelegd o.a. qua aantal bezoekers; 

• Het boekje met Franz Liszt en Marie d’Agoult over de Alpen vond gretig aftrek; 

• De bijdrage van adverteerders en sponsoren betreft de ontvangst van € 250,- voor 

2020 en € 110,- voor 2021. Daarnaast wordt in het eerste kwartaal nog € 560,- 

verwacht. In totaal blijft het dus iets achter bij de begroting. 

3.3.2. Lasten 

• De uitgaven van het Tijdschrift omvatten twee componenten, de drukkosten van 

drukkerij Veldhuis en de kosten van verzending via Abonnementenland (Bondis). De 

factuur voor de kosten van verzending is nog niet ontvangen. De ingeschatte kosten 

zijn als nog te betalen kosten op de balans als verplichting  opgenomen. 

• Het Tijdschrift 2021 met een mooi palet aan veelsoortige artikelen verdient de 

complimenten aan de redactie in het bijzonder Albert Brussee en Christo Lelie. 

Evenzo is voor de fraaie opmaak wederom veel dank verschuldigd aan Kring lid Joop 

Berkhout, grafisch vormgever; 

• De bestuursaansprakelijkheidsverzekering loopt al diverse jaren bij A.S.R.; 

• Domeinnaam Lisztkring.nl en onderhoud van de website zijn voor een vaste prijs 

uitbesteed bij een derde;  

• De bankkosten zijn conform vorig jaar; 

• Aan ledenwerving wordt door het jaar aandacht besteed maar bovenal bij concerten. 

Doordat er slechts een concert doorgang kon vinden naast de Donateursdag is er 

nauwelijks aanwas te noteren. De kost gaat echter voor de baat uit.  

• De kosten voor het Bulletin geven een vertekend beeld, wat vooral wordt verklaard 

met de terugloop in de voorraad postzegels. Tellen we dit op bij de uitgaven zoals in 

de staat van baten en lasten weergegeven dan overschrijden we de begroting. Met 

pakketzegels zijn ook pakketten naar de adverteerders gezonden; 

• De post bestuurskosten steekt positief af bij de begroting. Verklaring digitaal 

vergaderen levert besparing op wat reiskosten betreft; 

• Huisconcerten en Overige kosten: Hieronder zijn begrepen de onkostenvergoeding 

voor de pianisten, kosten stemmen vleugel, programma e.d. Zoals eerder 

gememoreerd is vooral door Covid19 er minder georganiseerd kunnen worden en wat 

er van de grond kwam kon door minder mensen worden bezocht. 
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3.4. Waarderingsgrondslagen  

3.4.1. BALANS 

Algemeen 

De grondslagen die worden toegepast voor de waarden van activa en passiva en de 

resultaatbepaling, zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, 

worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

De bedragen zijn opgenomen in hele euro’s en eurocenten. 

 

Vlottende activa 

De hieronder opgenomen banksaldi staan uit bij een Nederlandse bank. 

 

Kortlopende schulden 

De hier verantwoorde bedragen vervallen binnen één jaar. 

3.4.2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

In de staat van baten en lasten worden de ontvangsten en uitgaven verantwoord in het 

jaar waarin ze ontvangen respectievelijk betaald zijn.  

 

 

3.5. Begroting FLK 2022 en voorstel ‘lidmaatschap’ gelijk te houden aan 2021 

 

• Zoals uit de bijgaande begroting is op te maken worden geen grote investeringen 

voorzien; 

• Bijgevolg wordt voorgesteld het richtbedrag voor de donatie ad € 25,- niet te 

verhogen. 
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4 Verklaring kascontrolecommissie 

Bestuurslid Martin Kaptein heeft de rol van kascontroleur op zich genomen en heeft de 

verantwoording van het bestuur, in het bijzonder de penningmeester, gecontroleerd en in 

orde bevonden. Hij stelt het bestuur voor de penningmeester te déchargeren voor het 

gevoerde financieel beheer. 
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5 Bijlagen 
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5a  Het bestuur van de Stichting Franz Liszt Kring 

• Martyn van den Hoek, voorzitter 

• Christo Lelie, vicevoorzitter 

• René Poppen, secretaris tot 11 november 2021 

• Hans Roskam, secretaris per 11 november 2021 

• Johan Verrest, penningmeester 

• Albert Brussee, bestuurslid 

• Hugo Sloterdijk, bestuurslid tot 1 november 2021 

• Martin Kaptein, bestuurslid  
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5b Begroting 2022 van de Stichting Franz Liszt Kring 

 

 

Begroting Stichting Franz Liszt Kring 2022 in € begroting  werkelijk begroting  werkelijk begroting 

Ontvangsten: 2022  2021 2021  2020 2020 

        

Bijdragen leden voor 2022 2.750,00  110,00     

Bijdragen leden voor 2021 200,00  2.564,50 2.750,00  100,00  

Bijdragen leden voor 2020 e.v. 200,00  75,00 500,00  3.500,00 3.050,00 

Opbrengst huisconcerten / Donateursdag 500,00  530,00 500,00  0,00 500,00 

Verkoop tijdschriften / magazines / CD / boekje AB 50,00  411,00 50,00  102,50 50,00 

Bijdragen sponsoren / advertentie 1.000,00  360,00 1.000,00  2.380,00 1.000,00 

Bijdrage Res. Projecten / Legaat / Lijfrente super-donateur  1.000,00  0,00 0,00  10.000,00 2.000,00 

        

Totaal ontvangsten:                                                A 5.700,00  4.050,50 4.800,00  16.082,50 6.600,00 

        

Uitgaven:        

Drukwerk Tijdschrift incl. verzendkosten 2.750,00  1.550,22 3.240,00  7.979,04 4.200,00 

Uitgave  met MA over de Alpen 0,00  613,50 0,00  0,00 0,00 

Aansprakelijkheidsverzekering bestuur 160,00  159,50 160,00  159,50 160,00 

Domeinnaam Lisztkring.nl / website 275,00  272,25 275,00  272,25 275,00 

Bankkosten 125,00  119,36 125,00  119,04 125,00 

Ledenwerving / Donateursdag 590,00  601,46 100,00  80,40 300,00 

Bulletin kosten kopiëren + verzending 250,00  145,94 100,00  457,08 220,00 

Bestuurskosten, secretariaat, penningmeester 200,00  0,00 200,00  409,06 400,00 

Huisconcerten / Overige kosten /Jubileumviering 40 jr FLK 600,00  711,21 600,00  511,37 920,00 

Samenwerking met andere Stichtingen en Verenigingen 750,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

        

Totaal uitgaven:                                                      B 5.700,00  4.173,44 4.800,00  9.987,74 6.600,00 

        

Totaal Ontvangsten minus Uitgaven              A-B 0,00  -122,94 0,00  6.094,76 0,00 

        

 

5.1. Toelichting op de begroting 2022 

Donateurs vinden geschiedt bij kleinschalige concerten; hen behouden vraagt concerten dichtbij. 

Hopelijk is dat na de coronapandemie weer snel mogelijk. Gegeven de opklimmende leeftijd van 

ons bestand is verjonging zeer gewenst. Een aangepaste wervingsfolder kan daarbij helpen. 

De begroting is opgesteld met de kennis van heden en dient als richtinggevend te worden 

geïnterpreteerd. Gegeven de initiatieven m.b.t. samenwerking met o.a. de Schubert Stichting is het 

aanspreken van de Reserve Projecten opportuun. 


