Toneel- en Operettevereeniging "Thalia"
H/o Opera- en operettegezelschap Thalia
Toelichting op de balans 31-12-2019
Activa
Banktegoeden
RABO hoofdrekening
RABO Kaartverkooprekening
Rabo depositorekening

8.165,38
114,80
3.095,22
11.375,40
1.101,50
12.476,90

Kasgeld
Totaal liquide middelen
Te ontvangen bedragen
Gemeente Amsterdam Stadspas
Vriendenloterij
Totaal te ontvangen bedragen
Totaal Activa

3.016,50
336,88
3.353,38
15.830,28

Passiva
Te betalen bankkosten
Eigen vermogen vereniging 1)
Totaal Passiva

38,75
15.791,53
15.830,28

1) Het eigen vermogen bestaat uit banktegoeden bij de Rabobank die vrij besteedbaar zijn.
Het wordt beheerd door de penningmeester in samenspraak met de overige bestuursleden.
Deze gelden kunnen worden besteed aan toekomstige activiteiten, ingeval contributies,
kaartverkoop en/of subsidies ontoereikend zouden zijn.

Uit de statuten der vereniging:
De vereeniging stelt zich ten doel haar leden een genoeglijk samenzijn te verschaffen
en door kunst hen geestelijk en zedelijk te ontwikkelen.
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg en wel door:
a. het geven van toneel- en operetteuitvoeringen;
b. het samenwerken met vereenigingen, die overeenkomstig doel als in Artikel 2. omschreven uitsluitend
of onder meer beoogen; c. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn

Toneel- en Operettevereeniging "Thalia"
H/o Opera- en operettegezelschap Thalia
Toelichting op de staat van baten en lasten, verenigingsjaar 2019
Baten
Contributie leden 2)
Kaartverkoop 3)
Vrienden en donaties
bijdrage vrienden
Andere donaties
totaal vrienden en donaties
Subsidie Amst Fonds
Overige baten
Tombola en verkoop dranken
Vriendenloterij
Totaal overige baten
Totaal baten
Lasten
Honorarium dirigent
huurkosten
huur sarphatihuis
huur boomkerk
totaal huurkosten
Opslag Ad Hoc
Productiekosten
solisten
theaters/kerken
muzikanten
regisseur
drukwerk
auteursrechten en partituren
portokosten
advertenties, facebook
overige productiekosten
Totaal productiekosten
Overige lasten
publiciteit en relaties
internet
bankkosten
papier,toner, env
porti
contributie balk
telefoon en mobiel
verzekeringrn
overig
Totaal lasten
Nadelg saldo 2019
Totaal lasten minus nadelig saldo

5.520,00
14.762,94
1.850,00
745,00
2.595,00
4.500,00
2.563,13
1.300,14
3.863,27
31.241,21
6.845,47
875,00
700,00
1.575,00
1.650,81
5.552,12
6.434,83
7.307,41
1.750,00
2.460,62
1.562,95
1.801,69
712,28
1.944,51
29.526,41
254,73
123,42
196,98
399,98
176,49
345,51
387,82
516,35
250,99
2.652,27
42.249,96
-11.008,75
31.241,21

2) De vereniging had per 31-12-2019 23 leden, waarvan twee ereleden die
vrijgesteld zijn van contributie, benevens vier leden die een gereduceerd bedrag betalen.
De reguliere contributie bedraagt € 25 per maand.
3) Dit is de opbrengst van drie voorjaarsvoorstellingen en twee najaarsvoordtellingen.

