Classic Young Masters

Jaarrekening 2019

Rotterdam, 2 maart 2020

CYM. Jaarrekening per 31 december 2019 (concept).

Inleiding
Steeds meer blijkt dat Classic Young Masters (CYM) zich verder ontwikkelt tot een
organisatie die praktisch in een behoefte voorziet. Dit betreft jonge talentvolle musici helpen
de weg te vinden naar een balans tussen persoonlijke en muzikale ontwikkeling.
De doelgroep weet dat er bij CYM kennis en betrokkenheid aanwezig zijn en dat integriteit
hoog in het vaandel staat. Bij CYM wordt met passie gewerkt om de dromen van de jonge
talenten te realiseren en om hoge kwaliteit op alle projectonderdelen te waarborgen. Classic
Young Masters (CYM) is er voor de jonge musici, voor de ouders en hun toekomst.

In het activiteitenverslag is een uitgebreide inhoudelijke beschrijving gegeven van de kern
activiteiten van Classic Young Masters. Deze zijn: een begeleidingstraject in groepsverband
en in een individueel op maat gemaakt traject, waarin zes (soms zeven) laureaten met de titel
Classic Young Masters participeren. In 2016 zijn we voor het eerst afgeweken van het
beginsel dat alleen een Classic Young Master individueel advies kan krijgen. Deze
benadering hebben we in 2019 doorgezet, omdat we vanuit een fondsbijdrage hiervoor meer
armslag hebben gekregen. Dat betekent dat bij uitzondering, als blijkt dat het echt nodig is,
we advieswerk en financiering ook inzetten voor de andere talenten uit het groepstraject. De
speciale Loyens & Loeff award gekoppeld aan een financiële bijdrage is bestemd voor een
heel jong nog pril talent. Dit talent krijgt ook een op maat gemaakt traject.
Het begeleidingstraject is de kernactiviteit van CYM. In 2019 is bewust meer geïnvesteerd in
het individuele traject omdat dit het onderscheidend vermogen betreft van CYM, er is 100%
meer aandacht aan besteed o.a door het inzetten van specifieke trajecten als het Personal
Entrepeneurship Partnership ( PEP) programma dat aan 6 laureaten is aangeboden. En de
genoemde extra Loyens & Loeff laureaat.

Naast de verschillende begeleidingstrajecten, de projecten en concerten voor de jonge musici
is in 2019 hard gewerkt om de interne organisatie van CYM slagvaardiger te maken. CYM
heeft hiervoor advies en ondersteuning gekregen van de Dividere Foundation.
In 2019 heeft een nieuw aangetrokken zakelijk leider haar werkzaamheden gecontinueerd tot
april 2019. Een projectmanager en een bureaumedewerker zijn gestart in januari 2019. Voor
een deel is dit personele inzet op vrijwillige basis. De kosten van de zakelijk leider werden
gefinancierd door genoemd fonds.
De gesponsorde kantoorruimte binnen het WTC maakt het voor CYM mogelijk de organisatie
te huisvesten.

De directeur-bestuurder verheugt zich op de toekomst. In samenwerking met de Raad van
Toezicht en met onze nieuwe vrijwilligers zetten zij zich in voor onze jonge musici.
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Maria Croese, directeur-bestuurder CYM
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Balans Classic Young Masters per 31-12-2019

Activa

31-12-2019

31-12-2018

€

€

€

€

Vlottende activa
Te ontvangen BTW
Totaal nog te ontvangen
Kas
Rabobank
Totaal Liquide middelen

5.873

5.403
5.873

11.474

Totaal Activa

5.403

16.677
11.474

16.677

17.347

22.080

Passiva
Kortlopende schulden
Ontvangen fondsen: overlopend
Overlopende posten

Voorziening
Eigen vermogen
Saldo baten en lasten

Totaal Passiva

7.960
3.000
3.000

7.960

13.500

13.500

619
228

11.284
-10.664

17.347

22.080
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Baten

en lasten Classic Young Masters 2019

Baten
Deelnemersbijdrage
Subsidie
Fondsen
Sponsoren
WTC sponsoring accommodatie
Vrienden
Kaartverkoop en tegenprestaties

2019

2018

620
10.000
87.210
15.000
10.700
4.271
4.121

Totaal baten

691
69.790
14.472
10.700
3.265
1.456

131.922

100.374

Lasten
Organisatie
Personele kosten
Reiskosten

34.427
101

24.306
877
34.528

Apparaatskosten
Accommodatiekosten WTC
Kantoorkosten
Telefoon, porti, bankkosten
Automatiseringskosten
Overig

12.264
2.972
2.830
1.777
254

25.183
11.624
2.965
2.280
1.881
1.542

20.097
Projectkosten
Proefspel
Meesterproef
Talentbegeleiding groep
Talentbegeleiding individu
Concerten

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

10.373
10.113
21.381
29.976
5.227

20.292
9.483
16.564
25.455
14.061

77.070

65.563

131.695

111.038

227

-10.664
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

Algemeen
Er zijn geen vaste activa aanwezig: In 2019 hebben geen activeringen plaats gevonden.
Automatiseringsuitgaven zijn direct als lasten opgenomen.

Overlopende posten per 31-12-2019
In 2019 zijn voor € 3.000 verplichtingen aangegaan.

Voorziening en te reserveren
Deze voorziening is gevormd in 2013 en 2014. Dit als een gevolg van de start van CYM in
2012 en het op gang komen van de begeleidingstrajecten in de latere jaren. Daarna zijn in
enkele jaren uitgaven ten laste van deze voorziening gebracht. Dit was in 2019 niet nodig. De
voorziening wordt aangehouden om de continuïteit van CYM te waarborgen.

Saldo baten en lasten
Eind 2019 is het saldo over 2018 bij het eigen vermogen gevoegd. Per 31-12-2019
resulteerde dit in een eigen vermogen van € 619.
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Toelichting op de Baten & Lasten 2019
Baten 2019
De baten zijn in 2019 ruim € 30.000 hoger dan in 2018. Deze stijging betreft de fondsen voor
€ 20.000 en een subsidie van € 10.000 van de gemeente Rotterdam. In 2019 is een bijdrage
van de Dividere Foundation van € 18.000 ten gunste van de fondsopbrengsten gekomen.
Dividere heeft in totaal 20.000 bijgedragen, waarvan € 2.000 in 2018 ten gunste van de baten
zijn gebracht. .
De baten verkregen van vrienden en uit de kaartverkoop en tegenprestaties zijn in 2019
€ 4.000 hoger dan in 2018.

Lasten 2014

Organisatie- en apparaatskosten
Dit zijn de indirecte maar noodzakelijke kosten om de projecten van de Stichting CYM te
realiseren. De personele kosten stegen met ongeveer € 10.000, vergeleken met 2018. Dit
vanwege de inhuur van een tijdelijke zakelijk leider die gefinancierd werd door de bijdrage
van het fonds Dividere.
De apparaatskosten zijn in vergelijking met 2018 gelijk gebleven. In 2018 werden eenmalige
kosten gemaakt van € 3.000. In 2019 zijn extra kosten gemaakt voor een nieuwe website,
ontworpen door een nieuwe webdesigner en hostingbedrijf.

Projectkosten
De projectkosten zijn de totale directe kosten per project. Hier zijn ook de directe
personeelskosten in opgenomen. Ten opzichte van 2018 is er € 20.000 meer geïnvesteerd in
het individuele traject en de concerten voor de laureaten.
De meesterproef is extra ‘low budget’ geproduceerd, wat heeft geleid tot € 6.000 minder
uitgaven.

Saldo baten en lasten
Het negatieve saldo van 2018 werd ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Ten slotte is het elk jaar onzeker hoe de financiële situatie zich zal ontwikkelen. Het is wel
duidelijk dat er steeds meer waardering komt voor het werk van de stichting. CYM blijft
inzetten op het verwerven van meerjarige ondersteuning.
Bij aanvang van 2019 is de organisatie opnieuw vorm gegeven. In 2020 wordt dit
gecontinueerd. CYM is blij met de komst van 2 nieuwe vrijwilligers die begin 2020 met hun
werkzaamheden zijn begonnen.
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