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Bijlage 3 – ALV 10 april 2019 

 
 

Realisatie 2018 en Begroting 2019 
 
 
Inleiding 
 
 
Dit document 
 
Het jaarlijkse document is ietsje anders opgezet dan eerdere jaren. Eerst behandelen we de balans en 
de hele realisatie (bijlagen A en B), waarna we de vergelijking tussen begroting en realisatie van dit jaar 
en het vorige (bijlage C) als brug gebruiken om naar de begroting van 2019 te stappen (bijlage D). Op 
elke pagina is de belangrijkste boodschap benadrukt, zodat het document gemakkelijk een houvast biedt 
voor de essentiële financiële zaken van Vocalise. Tot slot loopt deze begroting door tot in 2020. Dat 
komt nu door het lustrumjaar, maar in de toekomst willen we altijd een gedetailleerde begroting van het 
net begonnen jaar (in dit geval 2019) en een globale begroting van het erop volgende jaar (in dit geval 
2020) opnemen (Bijlage E). Hiermee hopen we vooral kosten-verrassingen te voorkomen, en de ALV de 
gelegenheid te geven om bij te sturen.  
 
Overzicht: 
 
Om te beginnen: het boekjaar 2018 is afgesloten met een verlies van €1648. Zoals bekend was er al een 
verlies begroot, mede door het dure concert in november, maar de kosten hiervan zijn hoger uitgevallen, 
omdat er niet 4 maar 5 solisten nodig waren. Gelukkig hadden we een hoge recette en hebben we 
daardoor de schade weten te beperken.  
 
Opbrengsten van 2018: 
 
Alle opbrengsten samen zijn in 2018 hoger dan begroot, dit komt voornamelijk door de hogere 
contributie-opbrengst en een hogere recette. De borrels/koffie/thee en sponsorinkomsten zijn ook iets 
gestegen, maar de subsidie is ietsje lager ten opzichte van de begroting.  
 
Kosten van 2018: 
 
De onderbouwing van de kostenposten dirigent, bladmuziek, piano, lidmaatschappen en 
verenigingskosten vind je terug in bijlage B blad 2. De concertkosten zijn onderbouwd in bijlage B blad 3. 
 
Bijlage  
 
Groeten, 
 
Gon 
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Toelichting op contributie en beleid 
 
Op de pagina’s hierna is de begroting 2019 opgenomen in 1 overzicht met begroting en realisatie van 
2018 en de realisatie van 2017, net als vorig jaar.  
 
Volgens de gulden begrotingsregel* is de contributie voor 2019 van €27 per maand voldoende. 
  

 
 

 

Boodschap: We hebben dus een overschot volgens de “Gulden Begrotingsregel”, maar omdat er 
altijd onvoorziene kosten rond concerten optreden en we meestal verlies maken op concerten, en 
omdat ons jubileumjaar eraan komt, denk ik dat het goed is om de contributie niet te verlagen.  
 
Net als vorig jaar stelt het bestuur voor het in 2006 vastgestelde financieel beleid voort te zetten. Kort 
samengevat houdt dat in: 
A. Van de leden wordt een gelijke financiële bijdrage gevraagd voor bekostiging van vaste lasten van 

de vereniging via de contributie. De gulden begrotingsregel blijft daarbij een leidraad / 
toetsingsmechanisme. Opgemerkt moet worden dat het bestuur bevoegd is in bijzondere gevallen 
gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen tot het betalen van een bijdrage.  

B. Voor bekostiging van eigen optredens worden door het bestuur voorstellen aan de ledenvergadering 
voor fondsenwerving gedaan. Een wijze van fondsenwerving is het organiseren van de 
scratch/project, hoewel deze de laatste jaren niet winstgevend zijn gebleken. Maar bijvoorbeeld ook 
een wijnactie of andere sponsoractie kan geld opleveren, evenals het werven van extra leden. Leden 
worden gevraagd mee te denken over fondsenwerving.  

C. Door vergelijking van het eigen vermogen aan het weerstandsvermogen zal het bestuur een 
inschatting maken, of voor plannen voor eigen uitvoeringen al dan niet aanvullende financiële acties 
nodig zijn.  

In de vorige ALV is bepaald dat het honorarium van de dirigent zal worden vastgesteld door het bestuur 
met behulp van het door het CBS gepubliceerde CPI alle huishoudens (CPI = 
consumentenprijsindexcijfer) gebaseerd op de indexering van het voorafgaande kalenderjaar, en 
rekening houdend met de advisering vanuit de KCZB en de ALV. Op grond van het CPI, het advies van 
de KCZB en bespreking in de ALV is de prijsstijging voor 2018 vastgesteld op 2,0%.  
 
 
* de gulden begrotingsregel houdt in dat door contributie iig de vaste kosten voor dirigent, repetitor, repetitieruimte en benodigde 
lidmaatschappen en andere verenigingskosten worden gedekt, waarbij wel rekening gehouden wordt met subsidie. 

Gulden begrotingsregel 2019

Contributie 9.720€          aantal leden 30             

Subsidie 2.100€          contributie per maand: 27,00€       

Vaste opbrengsten 11.820€        

Dirigentkosten (incl stemtesten nieuwe leden) 7.326€          

Stemtesten hele koor -€              

Repetitieruimte 1.910€          

Lidmaatschappen en vaste verenigingskosten 490€             

Vaste kosten 9.726€          

Tekort / overschot volgens Gulden begrotingsregel (2.095)€         
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A: Realisatie 2018 – Balans 
 
 
Hieronder vinden jullie de balans van 2018 versus die van 2017. De materiële vaste activa staan voor fictieve 
bedragen op de balans. Het verloop van het eigen vermogen is weergegeven in paragraaf C.1.  
Door hoge bankkosten is besloten samen met Johan (penningmeester van de stichting Vrienden van Vocalise) om 
de aparte bankrekening van de stichting op te heffen, en het geld op de al bestaande ‘scratch spaarrekening’ te 
zetten. Boodschap: de toename van het eigen vermogen met €10.808 is dus het geld van de Stichting.  

 

 

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017

      podium en muziekstandaard 2€            2€            

      piano 1€            1€            

      aangeschafte bladmuziek 22€          22€          

      instrumenten 150€        150€        

koorkleding 3€            3€            

stoffen voor aankleding 2€            2€            

   Materiële vaste activa totaal 180€        180€        

      nog te ontvangen bedragen -€         107€        

vooruitbetaalde bedragen 188€        -€         

      kas VOCA 86€          75€          

      ING hoofdrekening 7228.829 1.778€    3.188€    

      ING Scratch  7536.591 6.945€    10.990€  

      plus Scratch 10.817€  9€            

   Liquide middelen totaal 19.626€  14.262€  

TOTAAL ACTIVA 19.994€  14.548€  

PASSIVA

Eigen vermogen op 1 januari 657€        2.400€    

Resultaat 1.648-€    -€         1.744-€    -€         

Onttrekking bestemmingsreserve podium -€         -€         

Vrienden van Vocalise 10.808€  10.808€  

Eigen vermogen 31 december 9.817€    11.464€  

voorziening stemtesten 379€        184€        

nog te betalen bedragen 3.311€    2.462€    

vooruitontvangen bedragen 189€        -€         

Spaarplan koorreis 2019 2.034€    366€        

Donaties / subsidie jubileumjaar 4.265€    73€          

TOTAAL PASSIVA 19.994€  14.548€  

TOELICHTING:

Nog te ontvangen bedragen:

(huur) bladmuziek

contributie leden -€         54€          

Chenanja huur piano 4e kwartaal 2017 -€         53€          

Totaal -€         107€        

Het bestuur acht de vorderingen volledig inbaar. De vorderingen daarom voor de nominale waarde opgenomen.

Vooruitbetaalde bedragen:

bladmuziek 61€          -€         

abonnement Zing magazine 2017 -€         

webhosting en domeinregistratie 127€        

Totaal 188€        -€         

Nog te betalen bedragen:

Wijn opnameman concert 10€          12€          

Oude Kerk Bennekom 75€          60€          

Luthers centrum 4e kwartaal 17 400€        240€        

Stoffen rokken heksen Dido en Aeneas 20€          12€          

Kosten kerstborrel

cd's solisten, postzegels en enveloppen 31€          

Gerrit Maas 4e kwartaal factuur 2.776€    2.138€    

Totaal 3.311€    2.462€    
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B: Toelichting op realisatie 2018 - 1/3 
 
 

Hieronder is het verloop van het eigen vermogen weergegeven. Het geld van de stichting is hier uiteraard uit 
gelaten.  
Belangrijkste boodschap is dat we een flink verlies hebben gemaakt in 2018. Meer details verderop. Maar 
voor 2019 hebben we een positief resultaat begroot, waarmee het eigen vermogen van de vereniging weer op 0 
zou moeten uitkomen. Belangrijke vraag voor de ALV is of we dat voldoende vinden, of nog iets anders moeten 
doen (sponsoring, uit onze reserve putten, etc.)  

 

 
 

Wat ook een belangrijke boodschap is, is dat we met ledenacties wellicht wel meer geld kunnen genereren. 
Zie ook in het klein de jam-actie van Margriet. In het Lustrumplan komt het opzetten van een dienstenveiling nog 
aan de orde, waarmee ook geld gegenereerd wordt.  
 
 

Verloop eigen vermogen 31-dec-17 storting onttrekking resultaat 31-dec-18

algemene reserve (1.565)€              -€              (1.648)€          (3.213)€          

bestemmingsreserve piano 2.222€               -€         -€              -€                2.222€           

Totaal eigen vermogen / totaal resultaat 657€                  -€         -€              (1.648)€         (991)€            

Door leden bijeengebrachte middelen

€ 30,00 voor jubileumjaar door o.a. verkoop jam in 2018
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B:  Toelichting op realisatie 2018 vervolg 2/3 
 
Honorarium dirigent(en)  
Repetities/Repetitiedag: Ondanks de vervanging zijn we onder budget gebleven. 
Concerten: we hadden in totaal € 545,00 begroot, maar door een extra repetitie met orkest die niet begroot was, 
zijn daardoor de kosten op €784,00 uitgekomen 
 
Lidmaatschappen: Lidmaatschappen zijn iets gedaald ten opzichte van vorig jaar (samen -€16). 
Verenigings-, bestuurs- en overige kosten: kosten betalingsverkeer (+€20) en de verzekeringen (+€18) zijn iets 
gestegen ten opzichte van vorig jaar.  
 
Website: De website is wel verhuisd van provider in 2018 (met dank aan Rutger voor het verhuiswerk), maar er zijn 
geen extra kosten gemaakt.  
 
Boodschap is dat de algemene realisatie goed in de buurt van de begroting is gebleven.  

 
Honorarium dirigent

Gerrit: repetities 4.478€           

Losse stemtesten Gerrit 1,5 54,11€            81€                 

reiskosten Gerrit 866€              

BTW 412€              

honorarium vervangende dirigent 155€              

Repetitiedag 3 feb en 27 okt 12 54,11€            649€              

Korenfestival 22 dec 1,5 54,11€            81€                 

Optreden Laren 1,5 54,11€            81€                 

Concert Dido and Aeneas 406€              

Orkestrepetitie 13 okt 4 54,11€            216€              

stemrepetitie 0 53,05€            -€               

bladmuziek -€               

Totaal 7.425€           

Bladmuziek 

Inkoop/huur Händel en Purcell 789€              

Bladmuziek verkoop en verhuur leden (685)€             

Totaal 104€              

Piano

   verhuur aan Chenanja 210€              

stemmen piano -€               

Totaal 210€              

Lidmaatschappen

   KCZB contributie 384€              

   Lidmaatschap EFZO 22€                 

Totaal 406€              

Verenigings-, bestuurs- en overige kosten

    kosten betalingsverkeer 290€              

    inboedelverzekering 29€                 

    Instrumenten verzekering  19€                 

Kosten website 100€              

postzegels 11€                 

Totaal 449€              
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B:  Toelichting op realisatie 2018 vervolg 3/3 
 
 

Hieronder zijn de concertkosten gespecificeerd. Zoals al genoemd zijn vooral de kosten van de solisten (honoraria) 
en begeleiding (reiskosten) hoger uitgepakt dan oorspronkelijk begroot. Hier ligt de oorzaak van het verlies op de 
realisatie van 2018.  
 
 
 

 
 
 

Boodschap is hier wat we vorig jaar tijdens de ALV al hebben geconstateerd: veel solisten in een concert 
hebben is duur – en we hadden er 5 – en dat moeten dus niet te vaak doen, en ver van tevoren afstemmen. 
We hebben ook een hoge recette gerealiseerd, via vrijwillige (doch dringend verzochte) bijdragen van het publiek. 
Zoals we ook vorig jaar concludeerden: als we iets dergelijks willen doen moeten we dat ver genoeg van te voren 
weten, en met de ALV goedkeuren, zodat we ook tijdig aan fondsen- of subsidies kunnen werken. Wat dat betreft 
is het bespreken van de Lustrumplannen al in de ALV van 2018 een betere lange-termijn-planning geweest.  

  

Concerten Concert Laren Dido en Aeneas Totaal

opbrengst kaartverkoop 250€        1.928€          2.178€           

Totaal opbrengsten Concerten 250€        1.928€          2.178€           

Huur uitvoeringslocatie -€         952€              952€              

Solisten / begeleiding etc -€         3.929€          3.929€           

bloemen en chocoletters uitvoerenden -€         154€              154€              

overige concertkosten (stof rokken) -€         20€                20€                 

Posters, Flyers, programmaboekjes -€         354€              354€              

CD's en presentje opnameman 30€                30€                 

Totaal kosten -€         5.439€          5.439€           

Nettokosten (250)€       3.511€          3.261€           
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C: Voorstel begroting 2019, begroting en realisatie 2018, en realisatie 2017 
 
Hieronder vinden jullie de realisatie van 2018 versus de begroting, ter vergelijking de realisatie van 2017, en het 
voorstel voor de begroting van 2019. Hopelijk stijgt het ledenaantal het komende jaar weer wat vooral bij de 
mannen en we gaan er hier vanuit dat uiteraard de subsidie (afhankelijk van het aantal leden) op het niveau blijft 
van de begroting van 2018 (30 leden), wat waarschijnlijk lijkt met het huidige beleid van de gemeente Ede.  
 
We hebben, zoals ook al bij de vorige ALV besproken in het behandelen van de begroting, hogere kosten gemaakt 
bij de post ledenactiviteit/studie door het inhuren van stemcoaches op de studiedag op 3 februari. We hebben 
afgesproken om mogelijke volgende workshops van deze aard in een ALV van tevoren te bespreken, en de leden 
om een bijdrage voor een dergelijke dag te vragen.  
 
Er is een positief resultaat begroot dit jaar, maar dit is uiteraard ook afhankelijk van de juiste kostenschatting van 
voor ons nieuwe kostentypes (de compositie) en van de fondsenwerving die we voor het lustrum willen/moeten 
doen.  

  

 
 
 
 

De begroting van het lustrum loopt uiteraard door in 2020 met de workshopdag in het Akoesticum en de paar 
concerten in begin 2020. Deze activiteiten zijn in deze begroting meegenomen, omdat ze een integraal onderdeel 
zijn van de lustrumbegroting, en de aan ons lustrum toegekende subsidies. Onder de post ledenactiviteit overig 
(bijv. Lustrum) zijn die kosten al mee begroot. Voor meer details, zie verderop in dit document onder D en E. 
Voortaan willen we altijd een doorkijkje geven in de begroting van het volgende jaar.  

 
 
  

V O C A L I S E voorstel

begroting 2019 realisatie 2018 begroting 2018 realisatie 2017

OPBRENGSTEN (30 leden) (29 leden)

* contributies leden 9.720€           9.618€             9.396€           9.807€             

borrels, koffie en thee 500€              524€               500€              509€               

subsidies 2.100€           2.005€             2.100€           2.135€             

donateurs-donaties 400€              330€               400€              151€               

Sponsoring  (loterij) 250€              261€               250€              252€               

Totaal inkomsten 12.970€         12.738€           12.646€         12.854€           

KOSTEN

* dirigent 7.326€           7.426€             6.639€           7.580€             

bladmuziek 150€              104€               150€              423€               

huur repetitieruimte 1.910€           1.940€             1.870€           1.900€             

piano (111)€             (210)€              (111)€             (210)€              

lidmaatschappen 425€              406€               425€              422€               

abonnementen 65€               65€                 65€               65€                 

stemtesten -€              -€                -€              -€                

leden activiteit overig (bijv Lustrum) (65)€              -€                -€              -€                

leden activiteiten studie 400€              947€               1.205€           175€               

Algemene PR 300€              -€                300€              79€                 

(netto) concertkosten 1.170€           3.261€             2.520€           3.696€             

verenigings bestuurs overige kosten 500€              449€               500€              467€               

Totaal kosten 12.069€         14.387€           13.563€         14.598€           

RESULTAAT 901€              (1.648)€            (917)€             (1.744)€            
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D:  Toelichting op voorstel begroting 2019 - 1/2  
 

In 2019 zijn er niet veel afwijkingen op de reguliere begroting te verwachten, los van de posten die specifiek te 
maken hebben met het lustrum. De kosten voor de dirigent zijn normaal met 2 korte (korenfestival) concertjes en 
twee grote concerten in november. De verenigingskosten zijn iets anders verdeeld, door lagere website kosten, 
maar hogere bankkosten. Belangrijk: in deze begroting zijn alle subsidies voor ons lustrum al meegenomen.  
 

* dirigent Uurtarief 58,5

extra uren uren

Ten opzichte van 2018 tarief met 2,0% verhoogd repetitie uitvoering Aantal

Gerrit: repetities 46 117,00€      5.382€       

Kosten Gerrit (1/4 uur per stemtest - nieuw e leden) 2 14,63€        30€            

studiemiddagen / ochtenden 6 2 351,00€      702€          

Vervanging Gerrit 2 1 100,00€      100€          

Concert 11 mei 2 1 117,00€      117€          

Concerten 16 en 17 nov 7,5 2 438,75€      878€          

korenfestival december 2 1 117,00€      117€          

Totaal 7.326€       

bladmuziek

Concerten 100€          

Diversen 50€            

Bladmuziek 150€          

Piano

Verhuur aan Chenanja 4 52,50€        (210)€         

Muziekinstrumentenverzekering 29€            

Stemmen 1 70,00€        70€            

Reparatie/onderhoud -€           

Piano (111)€         

leden activiteiten studie

Kosten van Gerrit zijn opgenomen bij 'dirigent'. pm

Huurkosten Ons Huis studiedagen 2 200,00€      400€          

Studiedagen 400€          

Stemtesten voor heel Vocalise

stemtesten voor het hele koor zijn in 2017 gew eest.

Algemene PR schatting

Algemene PR kosten lustrumjaar 1 300€          300€          

300€          

Verenigings-, bestuurs- en overige kosten

w ebsite, email, internet 100€          

inventarisverzekering 19€            

kosten betalingsverkeer 275€          

diversen/representatie 106€          

Totaal 500€          

Concerten (netto kosten)

Italië programma 11 mei 170€          

concert 16-11-2019 375€          

concert 17-11-2019 125€          

koren-festival 21 dec 500€          

Totaal (ruw e raming) 1.170€       

* Leden- / overige activiteiten

slotavond netto kosten

-€           

Lustrum

Opdrachtcompositie kosten 14.780€     

Extra kosten januari 2020 ihkv lustrum - w orkshopdag 4.255€       

onvoorziene kosten 1.400€       

Inkomsten deelnemers w orkshopdag (begroot 75, veilig aantal: 60 * €50) 60 50€            (3.000)€      

Toegezegde subsidies (17.500)€    

(65)€           
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D:  Toelichting op voorstel begroting 2019 vervolg - 2/2 
 

 
Dit jaar hebben we 2 korte concerten (11 mei en het december korenfestival), die we zonder begeleiding doen. Het 
dubbelconcert in het najaar is met slagwerk en piano, en we voeren het voor ons gecomponeerde werk van Roel 
van Oosten uit. Slagwerkers en pianist zijn professionals die worden ingehuurd. Ergens in het hele lustrumjaar 
zullen we nog een of twee keer het hele werk van Van Oosten uitvoeren, met nogmaals slagwerk en 
pianobegeleiding, maar dat valt in 2020. Alleen wanneer dat niet lukt, zullen we bij het december korenfestival wel 
het hele werk uitvoeren (met begeleiding). Dat is namelijk noodzakelijk door de beloften die we over het aantal 
uitvoeringen hebben gedaan aan de subsidieverstrekkers. Daardoor zitten we wel aan een aantal elementen van 
deze begroting vast als prestatie tegenover de verstrekte subsidies. De in deze begroting weergegeven kosten zijn 
zuinig. We gaan in de lustrumbegroting ook nog wel uit van fondsenwerving door de leden / de vereniging, 
waardoor we hopelijk iets meer winst maken op het lustrum als geheel.  
 

 
 
Subsidies 

 
 

 
 
In de compositiekosten zit waarschijnlijk wel nog wat speling rondom de redactie. Belangrijk: zowel de 
compositie als een deel van de concerten zijn volledig gedekt door verstrekte subsidies.  
 

Concerten  Totaal 

Italië programma 

11 mei

concert 16-11-

2019

concert 17-

11-2019

koren-

festival 21 

dec

opbrengst kaartverkoop 4.800€            300€                 2.625€            1.875 0

-€               

Totaal opbrengsten 4.800€            300€                 2.625€            1.875€      -€        

lokatie in Ede/Bennekom 1.000€            300€                 700€               -€         

lokatie buiten Ede 500€               -€                 -€               500€         

extra repetitie 400€               -€                 400€               -€         

begeleiding 1.000€            -€                 500€               300€         200€       

zangsolisten -€               -€                 -€               -€         

slagw erk 1.500€            -€                 700€               500€         300€       

piano/orgel uitvoerenden -€               -€                 -€               -€         

huur piano/stemmen 200€               -€                 100€               100€         -€        

intermezzo -€               -€                 -€               -€         

begeleiding (reiskosten, w ijn) -€               -€                 -€               -€         

bladmuziek koor-instrumentaal -€               -€                 -€               -€         

orkest huur repetitieruimten -€               -€                 -€               -€         

bloemen uitvoerenden 220€               20€                   100€               100€         

drukw erk 450€               150€                 150€               150€         

kosten drukken programmaboekjes 300€               -€                 150€               150€         

consumpties -€               -€                 -€               -€         

overig en onvoorzien 400€               -€                 200€               200€         

drukken concertkaartjes -€               -€                 -€               -€         

Totaal kosten 5.970€            470€                 3.000€            2.000€      500€       

Resultaat (1.170)€          (170)€               (375)€             (125)€       (500)€      

Subsidietoekenning Gemeente Ede voor de uitvoeringskosten € 4.000

Subsidietoekenning Fonds Podiumkunsten voor de 

opdrachtcompositie zelf

€ 9.000

Subsidietoekenning Prins Bernhard Cultuurfonds voor de extra 

kosten rondom de opdrachtcompositie (BTW, redactie- en 

drukkosten, etc) 

€ 4.500

Totaal Subsidies € 17.500

€ 9.000

€ 1.800

€ 1.850

€ 220

€ 160

€ 1.380

€ 370

€ 14.780

Drukwerk, papier, bindwerk

Distributie en verkoopkosten

Totaal 

Prints en proefmateriaal

Kosten compositie
Honorarium componist, 

BTW compositie

Muziekredactie en correcties

Vormgeving/ lay-out
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E:  Globale begroting 2020  
 
Omdat het lustrumjaar doorloopt in 2020 is er in deze begroting een globaal overzicht gegeven voor de geraamde 
kosten van 2020. Ten eerste is het zo dat we de workshopdag in het kader van het lustrum in januari 2020 hebben. 
De kosten daarvan zijn hieronder gegeven en opgenomen in de totale begroting voor het lustrum.  
 

 
 
Daarnaast zijn (zoals ook genoemd onder D op de vorige bladzijde) een paar concerten in 2020 gepland om het 
werk van Van Oosten ‘voldoende vaak’ ten gehore te brengen (zoals beloofd aan de subsidiegevers). In principe 
gebeurt dat op 14 maart en op 18 april zoals aangegeven in de jaarplanning. Het concert op 18 april zal ook door 
de organisatie van het bevrijdingsfestival meegefinancierd worden (locatie, instrumenten, begeleiding), dus daar 
sturen we erop dat wij alleen de kosten van Gerrit dragen. Zodra we meer weten van de precieze tijden en insteek 
van extra uitvoeringen en de consequenties daarvan zullen we de leden informeren.  
 
De kosten van ons eigen concert op 14 maart zullen in de orde liggen van de kosten van 17 november (rond de 
€2000), en de kosten van 18 april zullen dus veel lager liggen. Beide concerten zijn al meebegroot met de totale 
lustrumbegroting, die ook de basis onder de subsidieaanvragen is geweest.  
 
In het najaar hebben we een concert gepland met nieuw materiaal. De datum is nog niet vastgelegd, maar 
binnenkort wordt hier door de AC over een datum en repertoire gesproken. Suggesties over stukken en 
randvoorwaarden vanuit de ALV zijn welkom!  
En in december 2020 is er weer het kerstkorenfestival.  
 
De kosten van Gerrit voor de repetities en deze concerten worden onder de reguliere dirigentkosten meegenomen 
en komen voor 2020 ongeveer op hetzelfde niveau uit als die van 2019 (ongeveer €7300). Voor de andere kosten 
van de vereniging verwachten we in 2020 geen afwijkingen tov 2018 en 2019.  
 
Belangrijk: in principe spelen we met de huidige begroting quitte in het lustrumjaar, maar als we nog 
fondsen werven of op andere manier geld binnenhalen, dan houden we wat speling om onverwachte zaken 
of extra activiteiten op te vangen. De mogelijke opbrengst van de dienstenveiling is nog nergens 
meebegroot als inkomsten voor het lustrumjaar.  
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