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1.  Samenvatting 
 
Door de Stichting Jagthuis Kamermuziek zijn de volgende activiteiten georganiseerd 
- 8 theeconcerten 
- 6 concerten op de vrijdagavond 
- In 2012 is het achtste JagthuisFestival voor 20e eeuwse kamermuziek met als thema “het 

mecenaat” gehouden (4 concerten). 
- 1 concert in de A-serie 
- Deze 19 activiteiten werden in totaal door 825 mensen bezocht, dat is gemiddeld 43 per 

evenement. 
 
De omzet was 24.962 euro, er was een negatief resultaat van 3.637 euro (-15%).  

   
   Inkomsten        Uitgaven 
 
Bijzonderheden in 2012: 
• Zoals verwacht was het resultaat en de omzet minder dan in het lustrumjaar 2011. Het bedrag aan 

ontvangen subsidie daalde, voor het overige waren inkomsten en uitgaven normaal. De afname van de 
te verwachten hoeveelheid subsidie is structureel, omdat het culturele subsidieklimaat in Nederland 
verslechtert. 

• In 2012 is de vrijdagserie voortgezet. Met dit initiatief wil het Jagthuis een positief antwoord 
geven op de culturele bezuinigingen onder het motto “niet minder maar meer concerten, niet 
duurder maar goedkoper”. Voor het concert is er een maaltijd. Het tijdstip trekt een iets jonger 
publiek dan op zondagmiddag. 

• Vanuit de gedachte dat het Jagthuis gedragen moet worden door bezoekers en sympathisanten is in 
2012 het donateursprogramma herzien, en is actief gezocht naar meer en nieuwe donateurs. Dit 
heeft geleid tot een stijging van het aantal donateurs. 

• In 2012 is het bestuur van de Stichting uitgebreid met 3 nieuwe leden tot vijf personen. Dankzij 
deze nieuwe structuur heeft de Stichting van de belastingdienst de status van Culturele ANBI 
instelling gekregen waardoor giften aftrekbaar zijn. 
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2.  Baten en Lasten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Beloningsbeleid 
 
De Stichting Jagthuis Kamermuziek draait volledig op vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst. 
 

Inkomsten 
 

2011 2012 

Kaartverkoop lopende jaar 16.986  14.309  

Verkoop artikelen (cultuuragenda) 208  253  

  17.194  14.562 

     

Subsidies 9.206  3.406  

Nog te ontvangen subsidie 0  0  

  9.206  3.406 

     

Donaties  4.731  3.357 

     

Subtotaal  31.131  21.325 

     

Negatief resultaat    3.637 

     

Totaal  31.131  24.962 

     

     

Uitgaven 
 

2011 2012 

Musici 12.116  10.502  

Zaal en vleugel 3.225  3.707  

maaltijden   2.600  

Catering 3.164  921  

Promotie 3.252  3.177  

Organisatie 3.895  4.055  

Overige uitgaven 0  0  

  25.651  24.962 

     

Positief resultaat  5.480   

     

Totaal  31.131  24.962 


