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Staat van Herkomst en Besteding
Inkomsten uit vergoedingen, donaties en rente
- Verzorgen foto’s Rachmaninoff voor de BBC
- Rente ABN Amro rekeningen

250,00
30,49

Som inkomsten

280,49

Besteed aan doelstellingen
-

Meerdere werkbezoeken aan Senar
Conservering en digitalisering documenten Senar
Voorbereiding database Sergei Rachmaninoff
Dropbox faciliteiten

Totaal besteed aan doelstellingen

2.823,05
1.672,24
632,14
127,86
5.255,29

Besteed aan beheer en administratie
- Hosting en technische herziening website
- Bankkosten

285,00
142,30

Totaal besteed aan beheer en administratie
Som bestedingen

427,30
5.682,59

Saldo inkomsten & bestedingen

- 5.402,10

Balans 2016
Activa

31-12-2016

31-12-2015

- Rekening courant ABN Amro
- Spaarrekening ABN Amro

412,50
3.500,00

314,60
9.000,00

Totaal Activa

3.912,50

9.314,60

- Algemene reserve

3.912,50

9.314,60

Totaal Passiva

3.912,50

9.314,60

Passiva

Toelichting op de jaarrekening 2016
De doelstelling van de Stichting Rachmaninoff Network is ‘het vergaren en
verspreiden van kennis over leven en werk van Sergei Rachmaninoff en
het verrichten van al hetgeen dat hiermee verband houdt of bevorderlijk
kan zijn’.
Eind 2015 hebben de Stichting en de Zwitserse Serge Rachmaninoff Foundation bij protocol een samenwerking vastgelegd die het volgende omvat:
a. het faciliteren en verzorgen van de website voor de Foundation
b. het digitaal vastleggen, stabiliseren en conserveren van de collectie op
Senar
In principe vallen de kosten voor het digitale bereik toe aan de Stichting
en de kosten voor het fysieke bereik aan de Foundation.
Het Protocol stelt de Stichting in staat tot het verrichten van baanbrekend
werk, dat volledig binnen de doelstelling valt. Het legt echter ook een aanzienlijk beslag op de middelen van de Stichting, zodoende moeten er ook
middelen voor worden geworven.
In dit
•
•
•

kader stonden in 2016 de volgende activiteiten centraal:
Verschillende werkbezoeken aan Villa Senar
Inventariseren, conserveren en digitaliseren documenten Senar
Voorbereiding Sergei Rachmaninoff International Database (SRIDB)

Door al deze intensieve, kostbare en voorbereidende activiteiten daalde de
algemene reserve van de Stichting in 2016 met EUR 5.402,10.

