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Het bestuur bestaat 31 december 2018 uit: 
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en de heren 
Martyn van den Hoek  
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René Poppen 
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Ad 1 Mission statement Franz Liszt Kring  

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.  

 

Ad 2 Terugblik op 2018 

Samenstelling bestuur 

De Liszt Kring heeft een moeilijk jaar achter de rug. Begin 2018 werd onze voorzitter 

geveld door een hardnekkige bacterie in de longen. Na langdurige revalidatie verblijft 

hij vanaf eind december 2018 in een gespecialiseerde kliniek in Wenen.   

Verder is een gewaardeerd bestuurslid behept met een ernstige vorm van Parkinson. 

Ook ons hoogbejaarde erelid eindigde 2018 in het ziekenhuis. We spreken de hoop 

uit dat hen allen herstel ten deel mag vallen. 

In het laatste kwartaal van 2018 meldde zich een nieuw bestuurslid aan, op wie de 

Kring hopelijk nog lang kan bouwen. 

Het bestuur vergaderde vier maal, maar had veelvuldig o.m. digitaal overleg. 

Activiteiten 
Bulletin 
In 2018 kwam het Bulletin driemaal uit. Hierin werden o.a. concerten aangekondigd 

die gegeven werden in Zaltbommel, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Het aantal 

leden dat digitaal bereikt wordt is gegroeid naar ruim 100. Daarnaast ontvangen 
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enkele relaties het Bulletin digitaal. De papieren versie van het Bulletin gaat nog naar 

circa 40 personen. 

Ledental 
Een stichting heeft donateurs en geen leden. Toch spreken we graag van leden om 
daarmee en grotere verbondenheid uit te drukken. 
Het ledental heeft zich evenals in 2017 gunstig ontwikkeld met een aanwas van 11 
nieuwe ‘leden’. Van een vijftal is hun ‘abonnement’ beëindigd  wegens einde 
interesse of overlijden. Het ledental staat eind 2018 op 136. 

 
Donateurs naar jaar van aanmelding 

  kleur 

  in grafiek 

   

1979, oprichtingsjaar 8 lichtblauw 

1980/1989 14 beige/bruin 

1990/1999 20 grijs 

2000/2009 22 geel  

2010/2018 72 fel blauw 

 136  

 

 

 
Tijdschrift van de Franz Liszt Kring 
Evenals vorig jaar kwam er weer een zeer lezenswaardig tijdschrift uit. Hartelijk dank 
aan de redactie, scribenten en vormgever voor dit fraaie Tijdschrift van de Franz Liszt 
Kring, een visitekaartje dat alom bewondering ontmoet. Het bestuur is hen dan ook 
zeer erkentelijk.  
 

Donateurs naar jaar van aanmelding

1979 1980/1989 1990/1999 2000/2009 2010/2018
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Organisatie en financiering 
De Franz Liszt Kring is door haar bescheiden budget aangewezen op initiatieven 
ontplooien en deze mede door anderen uitgevoerd te laten worden. Het geheel 
kenmerkt zich als een low budget organisatie. Subsidie en sponsoring zijn nodig om 
de gemaakte kosten te dekken en de komende jaren met de doelstellingen van de 
Liszt Kring verder te kunnen gaan. Onze NN super-donateur heeft na een vijfjarige 
lijfrente hierna een tweede reeks van vijf jaar sponsoring toegezegd als periodieke 
gift. Deze periode loopt in 2019 af. De prachtige lijfrente van € 2.000,- per jaar geeft 
de Kring een basis om voort te gaan met onze missie: aandacht geven aan en 
uitdragen van het oeuvre van Franz Liszt, zeker in het jaar dat de Kring haar 8ste 
lustrum viert.  
De Franz Liszt Kring is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI) (RSIN/fiscaal nummer 8167 54 512). 
 

Ad 3 Financiële verantwoording 

a. Balans per 31 december 2018 
b. Toelichting op de Balans per 31 december 2018 
c. Staat van Baten en Lasten (Staat van Herkomst en Besteding van Middelen) 
d. Toelichting Staat van Baten en Lasten 2018 
e. Waarderingsgrondslagen 
f. Begroting 2019 

 

Ad 3 a. Balans Stichting Franz Liszt Kring per 31 december 2018 

       

Activa 2018 2017  Passiva 2018 2017 

              

Vorderingen contributies ¹) 200,00 250,00   Eigen vermogen 7.878,34 6.831,66 

Vorderingen sponsorgelden ²) 750,00 690,00   Vooruit ontvangen contributies 280,00 155,00 

Voorraad postzegels ³) 186,18 214,50   Crediteuren Tijdschrift ⁴) 3.876,43 3.918,24 

Liquide middelen FLK 10.898,59 9.967,82   Crediteuren overig 0,00 217,42 

        

Balanstotaal 12.034,77 11.122,32   Balanstotaal 12.034,77 11.122,32 

 

Ad 3 b. Toelichting op de Balans per 31 december 2018 

1) De vorderingen contributies hebben betrekking op ledenbijdragen die in 

januari zullen worden ontvangen maar betrekking hebben op 2018.  

2) De vorderingen sponsorgelden betreffen het totaal van de met adverteerders 

afgesproken bijdragen voor de advertenties in het Liszt Jaarboek 2018. 

3) Evenals voorgaande jaren zijn postzegels aangeschaft tegen de oude 

waarde, te gebruiken voor Bulletins in 2019, wat gering voordeel biedt.  
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De liquide middelen zijn met ruim € 900 toegenomen (dankzij de bijdrage van onze 

super-donateur) en doordat diverse leden ruimer bijdroegen. 

De voorraad boeken van ‘Liszt and His Country’ (auteur Dezsö Legány) en de 

voorraad oude tijdschriften wordt PM. als promotiemateriaal met beperkte waarde 

gezien. 

De vooruit ontvangen contributies betreft een achttal personen die reeds voor 2019 

betaalden. 

4) De post Crediteuren Tijdschrift betreft de 3 januari2019 ontvangen rekening 

voor het Tijdschrift 2018; inmiddels betaald 5 januari 2019.  

Crediteuren overig had betrekking op een nog niet betaalde nota van 2017.  
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Ad 3 c. Staat van Baten en Lasten 2018 

 

Bankrekening NL07 RABO 0365 5126 13  2018    2017   

Beginsaldo 1 januari 9.967,82    9.839,21   

Eindsaldo 31 december 10.898,59    9.967,82   

Mutatie toe- c.q. afname banksaldo 930,77    128,61   

        

 werkelijk  begroot  werkelijk  begroot 

Ontvangsten: 2018  2018  2017  2017 

        

Bijdragen leden voor 2019 280,00       

Bijdragen leden voor 2018 2.925,00  2.500,00  155,00  0,00 

Bijdragen leden voor 2017 755,00  375,00  1.880,00  2.000,00 

Bijdragen leden voor 2016 e.v. 100,00  100,00  610,00  250,00 

Opbrengst salonconcerten  300,00  750,00  795,00  750,00 

Opbrengst benefietconcert 0,00  0,00  0,00  0,00 

Opbrengst verkoop tijdschriften / magazines / CD 105,00  50,00  130,00  50,00 

Bijdragen sponsoren / advertentie 1.050,00  650,00  650,00  650,00 

Lijfrente super-donateur 2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00 

        
Totaal ontvangsten:                                                        
A 7.515,00  6.425,00  6.220,00  5.700,00 

        

Uitgaven:        

Drukwerk Tijdschrift incl. verzendkosten ¹) 3.948,24  3.800,00  2.736,17  3.500,00 

Aansprakelijkheidsverzekering bestuur 159,50  175,00  159,50  175,00 

Domeinnaam Lisztkring.nl 0,00  0,00  0,00  0,00 

Bankkosten 120,32  150,00  130,55  150,00 

Ledenwerving 627,01  750,00  1.140,82  300,00 

Bulletin kosten kopiëren + verzending ²) 326,31  325,00  579,59  325,00 

Bestuurskosten, secretariaat, penningmeester 376,85  400,00  484,62  250,00 

Salonconcerten en bijdrage Chopin-Liszt-Festival 1.026,00  825,00  860,14  1.000,00 

        
Totaal uitgaven:                                                               
B 6.584,23  6.425,00  6.091,39  5.700,00 

        
Totaal Ontvangsten minus Uitgaven                      
A-B 930,77  0,00  128,61  0,00 
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Ad 3 d. Toelichting Staat van Baten en Lasten 2018 

 
Aan Baten is € 7.515,00 geboekt, (in 2017 € 6.220,00) opgebouwd uit:  
           2018        2017 

 bijdrage leden   4.060,00  2.645,00 

 opbrengst concerten    300,00     795,00 

 bijdrage adverteerders 1.050,00     650,00 

 super-donateur NN  2.000,00  2.000,00 

 overige      105,00     130,00 
totaal    7.515,00  6.220,00 

 
Van de donateurs is € 1.415,00 meer ontvangen dan in 2017. Een aantal donateurs 

reageerde pas na persoonlijk aanschrijven. De aanschrijving in september heeft veel 

donaties aan de Franz Liszt Kring opgeleverd soms voor meerdere jaren. Wegens de 

aanmerking als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kan dit tot extra 

aftrek leiden. Wederom mochten we een groei in aantal leden constateren ondanks 

dat enkele donateurs ontvielen door overlijden of om uiteenlopende redenen hebben 

besloten hun lidmaatschap op te zeggen.  

Aan opbrengsten salonconcerten is slechts € 300,00 ontvangen; de reden is dat voor 

diverse concerten de incasso geschiedde door de uitbater van de gelegenheid waar 

het concert plaatsvond. 

De bijdragen sponsoren geeft een vertekend beeld omdat hierin ook nog bijdragen 

zitten van 2017. 

Van een ‘Super-donateur’ ontvingen we een achtste keer € 2.000,00 wegens lijfrente. 

Een reeks die in 2011 is gestart. De Liszt Kring is deze donateur bijzonder erkentelijk 

voor deze genereuze geste. 

 

Aan Lasten is € 6.584,23 geboekt, in 2017 was dat € 6.091,39. 

1) De grootste post betreft de druk- en verzendkosten van de jaaruitgave. 

2) Verder is de post ledenwerving lager uitgevallen omdat door omstandigheden 

er geen leden-dag georganiseerd kon worden. De nagekomen kosten van de 

leden-dag ad € 217,42 alsmede extra porti voor welkomstpakketten zitten 

hieronder begrepen. Het bestuur plant voor 2019 een leden-dag naast 

activiteiten in het kader van het 8ste lustrum van de Franz Liszt Kring.  

3) De kosten van het drukken en verzenden van de Liszt-Bulletins nemen af 

omdat steeds  meer donateurs de Bulletins en de Nieuwsbrieven per mail 

ontvangen. De afname wordt deels door de stijging van de portokosten teniet 

gedaan (78 naar 83 cent). 
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4) Tegenover de opbrengsten salonconcerten ad € 300,00 staat € 1.026,00 aan 

gepleegde uitgaven. Per saldo dus een kostenpost van € 726,00. De 

voornaamste verklaring hiervoor is de bijdrage aan reis-en verblijfkosten van 

de diverse concerterende musici naast de bijdrage aan het Chopin-Liszt-

Festival ad € 250,00  

5) De bestuursleden krijgen geen beloning, maar kunnen gemaakte onkosten 

voor vergoeding declareren. De bestuurskosten betreffen ook enkele attenties 

aan zieke bestuursleden. 

 

 

Ad 3 e. Waarderingsgrondslagen  

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 Nederlandse banken. 
De vorderingen hebben betrekking op toezeggingen door fondsen of door donateurs 
en zijn binnen een jaar inbaar.  
 
 
Kortlopende schulden 
De hier verantwoorde bedragen vervallen binnen één jaar. 
 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
In de staat van baten en lasten worden de ontvangsten en uitgaven verantwoord in 
het jaar waarin ze ontvangen resp. betaald zijn.  
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Ad 3 f. Begroting 2019  

Begroting Stichting Franz Liszt Kring 2019 in € begroting  werkelijk begroting  werkelijk begroting 

Ontvangsten:  2019  2018 2018   2017 2017 

         

Bijdragen leden voor 2019  2.950,00  280,00     

Bijdragen leden voor 2018  350,00  2.925,00 2.500,00  155,00 0,00 

Bijdragen leden voor 2017  0,00  755,00 375,00  1.880,00 2.000,00 

Bijdragen leden voor 2016 e.v.  0,00  100,00 100,00  610,00 250,00 

Opbrengst salonconcerten   750,00  300,00 750,00  795,00 750,00 

Opbrengst benefietconcert  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

Opbrengst verkoop tijdschriften / magazines / CD  50,00  105,00 50,00  130,00 50,00 

Bijdragen sponsoren / advertentie  1.200,00  1.050,00 650,00  650,00 650,00 

Lijfrente super-donateur  2.000,00  2.000,00 2.000,00  2.000,00 2.000,00 

         

Totaal ontvangsten:  7.300,00  7.515,00 6.425,00   6.220,00 5.700,00 

         

Uitgaven:         

Drukwerk Tijdschrift incl. verzendkosten  4.200,00  3.948,24 3.800,00  2.736,17 3.500,00 

Aansprakelijkheidsverzekering bestuur  175,00  159,50 175,00  159,50 175,00 

Domeinnaam Lisztkring.nl  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

Bankkosten  150,00  120,32 150,00  130,55 150,00 

Ledenwerving  1.000,00  627,01 750,00  1.140,82 300,00 

Bulletin kosten kopiëren + verzending  325,00  326,31 325,00  579,59 325,00 

Bestuurskosten, secretariaat, penningmeester  450,00  376,85 400,00  484,62 250,00 

Salonconcerten   1.000,00  1.026,00 825,00  860,14 1.000,00 

         

Totaal uitgaven:  7.300,00  6.584,23 6.425,00  6.091,39 5.700,00 

         

Totaal Ontvangsten minus Uitgaven  0,00  930,77 0,00  128,61 0,00 

 

Voor de begroting is uitgegaan van de realisatie in 2018. Daarbij geldt dat rekening is 

gehouden met het uitbrengen van een tijdschrift naast het organiseren van enkele 

kleinschalige concertreeksen verspreid over het land en salonconcerten. Verder 

zullen er weer enkele bulletins verschijnen, waarbij wordt gestreefd naar steeds meer 

digitale verzending. De begroting is aangepast aan het nieuwe BTW tarief. 

De post ledenwerving is ruimer begroot in verband met het 8ste  lustrum van de 

Franz Liszt Kring. 

*) Voor de domeinnaam lisztkring.nl is al enkele jaren geen rekening ontvangen. 

 

Het bestuur 


