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Onderwerp

jaarrekening van de Toonkunstmuziekschool
Drechtsteden over het seizoen 2001-2002

Hierbij bieden wij u aan de jaarrekening van de Toonkunstmuziekschool Drechtsteden (TMD) over
het boekjaar 2001-2002 (de jaarrekening is voor u ter inzage gelegd).
Ten opzichte van de begroting sluit de jaarrekening met een voordelig verschil van € 4.080,--. Dit
bedrag is opgenomen op de balans van de TMD. Het zou kunnen worden verdeeld over de
deelnemende gemeenten. Wij stellen u evenwel voor om conform het verzoek van het bestuur van
de stichting dit overschot toe te voegen aan de algemene reserve van de stichting en aan te
wenden voor bijzondere lasten vanwege de fusie (de TMD is per 1 januari 2003 gefuseerd met de
Berckepoort, stichting voor Culturele Educatie). U moet hierbij denken aan notariskosten, het
ontwerpen en invoeren van een nieuwe huisstijl, kosten van werving en selectie van personeel,
huisvestingslasten vanwege enkele kleinere verbouwingen in het huidige pand, inrichtingskosten,
PR en marketing kosten e.d. In totaliteit lopen deze kosten op tot zo’n € 130.000,--. Dekking
moet de stichting vinden in de aanwezige reserves.
De popschool van de Toonkunstmuziekschool is de educatieve poot van de Popcentrale.
De Muziekschool ontvangt hiervoor een afzonderlijke (doel)subsidie van de gemeente Dordrecht.
Daarvoor zijn middelen geraamd in de begroting van de sector Cultuur, in 2002 een bedrag van
€ 22.689,--. De groei van deze activiteit is minder geweest dan was gepland. Er zijn minder uren
besteed waardoor de subsidiebijdrage lager uitvalt, het voordelig verschil is € 19.600,--.
Conform het verzoek van het bestuur van de muziekschool verzoeken wij u om er mee in te
stemmen dat deze eenmalige onderuitputting wordt aangewend ter bestrijding van de genoemde
fusiekosten.
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