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1. ALGEMEEN 

Dit document betreft de ANBI-publicatie over het jaar 2017. 

1.1. Oprichting 

De Stichting Bach Ensemble Amsterdam is opgericht op 23 november 2012 en ingeschreven onder 

dossiernummer 56541988 op 26 november 2012. 

1.2. RSIN 

Het RSIN is 852177355 

1.3. Contactgegevens 

Postadres: Zuiderzeelaan 15, 1121 RA  Landsmeer 

Email: info@bachensembleamsterdam.nl 

Website: www. bachensembleamsterdam.nl 

1.4. Doelstelling   

De stichting stelt zich ten doel: 

a. De bevordering van de instrumentale en/of vocale muziek en het organiseren van 

uitvoeringen van instrumentale en/of vocale muziek; 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (helpen) organiseren en 

ondersteunen muziekprojecten en concerten, alsmede het werven van fondsen. 

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 

1.5. Beleidsplan 2017 

De Stichting stelt zich ten doel om in het jaar 2017 minimaal 2 cantatediensten en minimaal 2 eigen 

concerten te organiseren waarin de muziek van Bach ten gehore gebracht wordt. 

1.6. Bestuur 

Het bestuur van de stichting werd in 2017 gevormd door: 

• Beitske de Jong – Voorzitter 

• Hilde van Andel – Secretaris 

• Ronald Kiel – Penningmeester 

• Meike Scheffer – Bestuurslid PR  

1.7. Beloningsbeleid 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  
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2. FINANCIELE VERANTWOORDING 

Balans per ultimo 2017 

 

 

 

Toelichting 

Waarborgsommen  Dit betreft een bedrag dat als waarborg is overgemaakt aan de 
Hofkerk 
 

Debiteuren Dit betreft een sponsorbijdrage 
 

Reserve Zomerproject Dit betreft een reservering van een groot deel van het batige saldo 
van het zomerproject in de Bourgogne t.b.v. het zomerproject 2018 
 

Concertreserve Dit betreft een voorziening om mogelijke financiële tegenvallers uit 
toekomstige projecten op te kunnen vangen 
 

Vooruitontvangen bedragen Dit betreft deelnemersbijdragen voor het project in januari 2018 
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WINST- en VERLIESREKENING OVER 2017 

De stichting heeft in 2017 driemaal een concert in combinatie met één of meer cantatediensten 

georganiseerd in januari, mei en november. Daarnaast zijn in februari, juni en september 

cantatediensten georganiseerd.  In augustus is er een zomerproject georganiseerd in de Bourgogne. 

Onderstaand een overzicht van de baten en lasten gedurende het boekjaar 2017. 

 

 


