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Bijlage 5 – ALV via de email – mei 2020 

 
 

Realisatie 2019 en Begroting 2020 
 
 
Inleiding 
 
 
Dit document 
 
Voor het jaarlijkse document gebruiken we dit jaar dezelfde opzet als vorig jaar. 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 2020 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.  
Deze begroting loopt nog niet door tot 2021 ondanks dat we eigenlijk hadden afgesproken om altijd een 
gedetailleerde begroting van het net begonnen jaar (in dit geval 2020) en een globale begroting van het 
erop volgende jaar (in dit geval 2021) op te nemen. Dat is dit jaar zo lastig i.v.m. Corona dat we er geen 
slag naar kunnen slaan. Langere termijnplannen voor concerten zijn nog te onzeker. Wat wel 
meegegeven kan worden is dat de basisbegroting voor 2021 niet veel zal afwijken van die voor 2020, 
omdat we in principe ons nog niet aan grote projecten gaan committeren, en dus vooral concentreren op 
uitbouwen met Gulian en kleinschalige concerten. Vandaar dat de begroting vergelijkbaar zal zijn met dit 
jaar.   
 
Overzicht: 
 
Om te beginnen: het boekjaar 2019 is afgesloten met een verlies van € 874,00. Dat komt vooral omdat 
de subsidie van Prins Bernhard Cultuurfonds nog niet binnen is. Daarover later in dit document meer. 
 
Opbrengsten van 2019: 
 
Net als voorgaand jaar zijn alle opbrengsten in 2019 hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door de 
hogere contributie-opbrengsten en de ontvangen subsidies. 
 
Kosten van 2019: 
 
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 2020 opgenomen in 1 overzicht met begroting en realisatie van 
2019 en de realisatie van 2018, net als vorig jaar.  
 
Volgens de gulden begrotingsregel* is de contributie voor 2020 van €27 per maand voldoende. 
  

 
 

 

Boodschap: We hebben dus een overschot volgens de “Gulden Begrotingsregel”. Hier zijn twee 
kanttekeningen bij te maken. Ten eerste: de dirigentkosten zijn dit jaar laag, omdat er 
verschillende concerten zijn uitgevallen. En ten tweede: omdat er altijd onvoorziene kosten rond 
concerten optreden en we meestal verlies maken op concerten, en het nu zo onzeker is, 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. Echter, we hebben in de contractering 
met onze nieuwe dirigent gelijk een tarief voor 2020 vastgelegd (hetzelfde als voor de laatste 2 maanden 
van 2019) en ook de verhoging voor 2021 al onderhandeld en vastgelegd op €3,50.   
 
 
* 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 nieuw e leden) 6.490€           

Stemtesten hele koor -€               

Repetitieruimte 1.910€           

Lidmaatschappen en vaste verenigingskosten 490€              

Vaste kosten 8.890€           

Tekort / overschot volgens Gulden begrotingsregel (2.930)€         
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A: Realisatie 2019 – Balans 
 
 
Hieronder vinden jullie de balans van 2019 versus die van 2018. De materiële vaste activa staan voor fictieve 
bedragen op de balans. Het verloop van het eigen vermogen is weergegeven in paragraaf C.1.  
 

 

 

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

      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 541€                -€                 

vooruitbetaalde bedragen 552€                188€                

      kas VOCA 393€                86€                  

      ING hoofdrekening 7228.829 2.544€             1.778€             

      ING Scratch  7536.591 855€                6.945€             

      plus Scratch 9.817€             10.817€           

   Liquide middelen totaal 13.608€           19.626€           

TOTAAL ACTIVA 14.881€           19.994€           

PASSIVA

Eigen vermogen op 1 januari 991-€                657€                

Resultaat 874-€                -€                 1.648-€             -€                 

Vrienden van Vocalise 10.808€           10.808€           

Eigen vermogen 31 december 8.943€             9.817€             

voorziening stemtesten 574€                379€                

nog te betalen bedragen 3.086€             3.311€             

vooruitontvangen bedragen 2.279€             189€                

Spaarplan koorreis 2019 -€                 2.034€             

Donaties / subsidie jubileumjaar -€                 4.265€             

TOTAAL PASSIVA 14.881€           19.994€           

TOELICHTING:

Nog te ontvangen bedragen:

subsidie 25 jarig jubileum cadeautje Gem. Ede 250€                

contributie leden 108€                -€                 

Chenanja huur piano 2e tm 4e kw artaal 2019 158€                -€                 

KCZB cadeautje voor 25 jarig jubileum 25€                  

Totaal 541€                -€                 

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

Vooruitbetaalde bedragen:

bladmuziek 61€                  

w ebhosting 2020 113€                

Akoesticum vooruitbetaling jubileumdag 2020 338€                

Abonnement Zing 2020 67€                  

w ebhosting 2019 en domeinregistratie 2019tm2023 34€                  127€                

Totaal 552€                188€                

Nog te betalen bedragen:

Wijn opnameman concert 10€                  

Oude Kerk Bennekom 75€                  

Luthers centrum 4e kw artaal 17 400€                

Stoffen rokken heksen Dido en Aeneas 20€                  

cd's solisten, postzegels en enveloppen 31€                  

Gerrit Maas 4e kw artaal factuur 2.776€             

Luthers centrum 4e kw artaal 19 440€                

P Bansberg fact 2019-094 381€                

Gulian van Nierop fact nov/dec 19 784€                

T.C. Vermeulen factuur 2019-037 1.444€             

Ivonne postzegels en boeket 37€                  

Totaal 3.086€             3.311€             
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B: Toelichting op realisatie 2019 - 1/4 
 
 

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 verlies hebben gemaakt in 2019 terwijl we dat niet hadden begroot. 
Dit is echter geen probleem, omdat dit onder andere komt omdat we de toezegging van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds voor subsidie wel hebben gekregen maar het geld nog niet. Alle uitgaven zijn allemaal al wel 
gedaan. Dat betekent dus ook dat in 2020 we een dusdanig positief resultaat zullen hebben met de overboeking 
vanuit het PBC dat het eigen vermogen van de vereniging ruim positief zou moeten uitkomen. Inmiddels is het 
betaalverzoek aan PBC ook al gedaan.  

 

 
 

Wat ook een belangrijke boodschap is, is dat we blijkbaar met een originele ledenactie geld kunnen 
genereren als het echt moet. De dienstenveiling was een groot succes en heeft ruim 1600 euro opgeleverd.   
 
 

Verloop eigen vermogen 31-dec-18 storting onttrekking resultaat 31-dec-19

algemene reserve (3.213)€                 -€                 (874)€                (4.087)€            

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

Totaal eigen vermogen / totaal resultaat (991)€                     -€           -€                 (874)€                (1.865)€            

Door leden bijeengebrachte middelen
€ 10,00 voor jubileumjaar door o.a. verkoop bessensap in 2019. Alle jamopbrengsten voor het jubileumjaar zijn 

opgenomen in de verlies & winstrekening van 2019
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B:  Toelichting op realisatie 2019 vervolg 2/4 
 
Honorarium dirigent(en)  
Repetities/Repetitiedag: Ondanks de vervanging zijn we onder budget gebleven. 
Concerten: De kosten zijn €474,00 hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk omdat hier de kosten van de 
concerten in Lucca zijn opgenomen en de kosten van het concertje op 11 mei hoger zijn dan begroot.  
Bladmuziek: De kosten van de bladmuziek van Roel van Oosten zijn gedekt door de subsidie voor dit project. 
Oorspronkelijk was dit apart begroot, dus stond het niet onder deze post in de begroting van 2019. 
Boekhoudkundig is het wel in de realisatie terecht gekomen.  
Verenigings-, bestuurs- en overige kosten: kosten betalingsverkeer (+€82) zijn gestegen o.a. vanwege de extra 
banktransacties met betrekking tot de jubileumdag in 2020.   
 
Boodschap is dat de algemene realisatie goed in de buurt van de begroting is gebleven. 
 

 

Honorarium dirigent

Gerrit: repetities 3.679€    

Losse stemtesten Gerrit 0,5 54,11€  27€          

reiskosten Gerrit 702€        

BTW Gerrit 557€        

Gulian: repetities 8 61,00€    488€        

reiskosten Gulian 79€          

BTW Gulian 65€          

honorarium vervangende dirigent (2 keer) 160€        

Repetitiedag  12 okt 6 54,11€  325€        

Korenfestival 21 dec (Gulian) 153€        

Concert 11 mei 271€        

Concertreis Lucca concert 271€        

Concertreis Lucca mis 81€          

Jubileumconcerten 16 en 17 nov 812€        

reiskosten proefdirecties 58€          

bladmuziek 16€          

Totaal 7.742€    

Bladmuziek 

Inkoop/huur Bettinelli 452€        

Inkoop/huur Tippett 385€        

Inkoop/huur Kantsjeli en Franssen 750€        

Bladmuziek Roel van Oosten 2.801€    

Bladmuziek verkoop en verhuur leden (1.301)€  

Totaal 3.086€    

Piano

   verhuur aan Chenanja 210€        

stemmen piano -€        

Totaal 210€        

Lidmaatschappen

   KCZB contributie 384€        

   Lidmaatschap EFZO 21€          

Totaal 405€        

Verenigings-, bestuurs- en overige kosten

    kosten betalingsverkeer 357€        

    inboedelverzekering 32€          

    Instrumenten verzekering  19€          

Kosten website 93€          

postzegels en 2 boeketten 91€          

Totaal 592€        
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B:  Toelichting op realisatie 2019 vervolg 3/4 
 
 

Hieronder zijn de concertkosten gespecificeerd.  
 
 
 

 
 
 

 
We hebben een hoge recette gerealiseerd, via vrijwillige (doch dringend verzochte) bijdragen van het publiek. De 
concertkosten zijn hoog, mede door de begeleiding van slagwerker, pianist en bariton, maar de €4000 subsidie van 
de gemeente Ede om het door Roel van Oosten gecomponeerde werk “Sacrifice & Freedom” te laten uitvoeren op 
een aantal verschillende locaties en data dekt heel goed de kosten van de concerten. In 2020 hebben we ook nog 
een uitvoering gedaan in De Glind, waar wij alleen de kosten van Gulian dragen, en het bevrijdingsfestival wat 
uitgesteld is naar volgend jaar zal ook alleen de kosten van Gulian betreffen, omdat er voor de begeleiders een 
subsidiebedrag ter beschikking is gesteld. Dus daarmee zijn de kosten van de concerten goed afgedekt.  
  

Jubileumconcerten

Concerten Concert en  reis Lucca 16/17 nov en 21/12 Totaal

Recette 683€          2.127€             2.809€              

Totaal opbrengsten Concerten 683€          2.127€             2.809€              

Huur uitvoeringslocatie 250€          1.606€             1.856€              

Solisten / begeleiding etc -€           4.322€             4.322€              

bloemen etc uitvoerenden 20€             156€                176€                 

overige concertkosten (vleugelhuur) -€           800€                800€                 

Posters, Flyers, programmaboekjes 149€          545€                694€                 

CD's en presentje opnameman 55€                   55€                    

Totaal kosten 419€          7.484€             7.902€              

Nettokosten (264)€         5.357€             5.093€              
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B:  Toelichting op realisatie 2019-2020 lustrum - vervolg 4/4 
 
Hieronder vinden jullie de realisatie van kosten en opbrengsten van het lustrum. In deze realisatie zijn de kosten 
voor Gerrit / Gulian voor de concerten niet meegenomen, omdat die al in de rest van de realisatie zijn opgenomen, 
zoals dat altijd gebeurt. Alles bij elkaar zijn deze dirigentkosten voor de concerten ongeveer 1500 euro geweest die 
we dus uit de lopende rekening van de vereniging hebben betaald, zoals te zien is op pagina 2 van deze 
toelichting. Daarmee heeft het lustrum ons geld opgeleverd, zoals in de onderste tabel te zien is.  
 
Boodschap is dat de Lustrumrealisatie goed in de buurt van de begroting is gebleven. Uiteindelijk hebben 
we door goed op de kosten te letten, door de goede recettes en de hoge opbrengst van de dienstenveiling, en door 
de subsidies ons lustrum dus zelfs met een bescheiden winst kunnen afronden. Dit komt ook door meevallers in de 
kosten van de compositie (BTW al in het honorarium, uitgavekosten lager) en van de Akoesticumdag (goede 
onderhandeling met Akoesticum omdat we o.a. minder zaalruimten nodig hadden; en minder begeleiders door 
geen avondprogramma en minder workshops). Wel zijn de kosten en de (kleine) extra subsidie van het 
bevrijdingsfestival uit dit overzicht gehaald omdat het is uitgesteld naar 2021. Daar komen dus nog wel wat kosten 
bij, maar dat is niet veel.  
 
Overzicht van alle kosten en inkomsten:  
 

Kosten totaal 
Realisatie excl 

dirigent 
Concert 11 mei € 419  

Concert 16 nov '19 

€ 7.484  Concert 17 nov '19 

Optreden 14 dec. '19 

Akoest. 25 jan '20 € 2.600  

Compositie, incl BTW & drukkosten € 11.801  
 

  

Totaal kosten € 22.304  
 
 

 
 
Details Kosten begroting versus realisatie: 
 

 
 

 
 
 
* Hier hadden we oorspronkelijk een bijdrage aan het jubileum begroot vanuit de Stiching Vrienden van Vocalise, maar omdat we de kosten zo 
goed onder controle hebben gehouden, is dit een opbrengst geworden voor de vereniging.   

Kosten compositie Begroot Realisatie

€ 9.000 € 9.000

€ 1.800 € 0

€ 1.850

€ 220

€ 160

€ 1.380

€ 370

€ 2.801

€ 14.780 € 11.801

Prints en proefmateriaal

Honorarium componist, 

BTW compositie

Muziekredactie en correcties

Vormgeving/ lay-out

Drukwerk, papier, bindwerk

Distributie en verkoopkosten

Totaal 

Drukwerk en MIDI-files factuur Ascolta incl 

BTW - totaalfactuur voor 5 posten hierboven

Kosten Workshopdag 25 jan. 2020 Begroot Realisatie

€ 331 € 199

€ 388 € 125

€ 166 € 266

€ 158 € 95

€ 762 € 627

€ 450 € 230

Begeleiders Workshops incl. 

dirigent

€ 2.000 € 866

Overig en onvoorzien € 192

€ 4.255 € 2.600

Auditorium (op factuur annuleringskosten)

Tuinzaal 2 x (op factuur Spoorzaal)

Totaal

Studio 2 x (op factuur 2 dagdelen Studio en 

annuleringskstn Studio)

catering overdag

catering diner

Consumptiemunten

Inkomsten/dekking Realisatie 
Recette 11 mei '19 € 683  

Recette 16 nov '19  
€ 2.127  

Recette 17 nov '19  

Optreden 14 dec. '19 € 0  

Inschrijfgelden 25 jan 2020 
€ 1.182 

Recette 25 jan '20  

Fundraising-/Sponsoringactiviteiten € 1.623 

* Opbrengst van het jubileum voor de 
vereniging 

€ 811  

Verkopen partituren compositie € 0  

Totaal zelf gegeneerde inkomsten € 4.804  

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  

  

Totaal dekking € 22.304  
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C: Voorstel begroting 2020, begroting en realisatie 2019, en realisatie 2018 
 
Hieronder vinden jullie de realisatie van 2019 versus de begroting, ter vergelijking de realisatie van 2018, en het 
voorstel voor de begroting van 2020. Hopelijk stijgt het ledenaantal het komende jaar weer wat vooral bij de 
mannen en we gaan er vanuit dat uiteraard de jaarlijkse subsidie (afhankelijk van het aantal leden) op het niveau 
blijft van de begroting van 2019 (30 leden), wat waarschijnlijk lijkt met het huidige beleid van de gemeente Ede.  
 
Belangrijkste boodschap is dat er een (zeer) positief resultaat is begroot dit jaar. Dat we dat gaan 
realiseren is ook vrij zeker, omdat de subsidie van Prins Bernhard Cultuurfonds die al wel is toegezegd 
nog betaald moet worden, en dat gaat dit jaar plaatsvinden, terwijl de meeste kosten daarvoor al zijn 
gemaakt in 2019. Verder is de realisatie behoorlijk goed bij de lustrumbegroting gebleven, en weten we al dat de 
Akoesticumdag ons eerder iets heeft opgeleverd dan gekost. Ook omdat onze concerten op het Bevrijdingsfestival 
en op Ameland door Corona niet doorgaan, zijn de dirigentkosten beduidend lager dan oorspronkelijk gedacht. 
Alles wordt uitgesteld, dus we hebben dit jaar gewoon lagere kosten. Het is een geluk bij een ongeluk dat we 
daardoor weet een beetje ‘bijhalen’.  

  

 
 
 
 

De begroting en realisatie van het lustrum loopt uiteraard over 2019 en 2020 met de workshopdag in het 
Akoesticum en de paar geplande concerten in begin 2020, hoewel door Corona niet alles is doorgegaan. Deze 
activiteiten zijn in dit verslag 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.  
 
Ondanks dat we oorspronkelijk gepland hadden om in 2020 stemtesten voor het hele koor te houden (ongeveer na 
de zomer, wanneer Gulian een ruim half jaar met ons had kunnen werken), hebben we nu besloten om de 
stemtesten door te schuiven naar 2021 i.v.m. de Coronacrisis. Het is te onzeker en onhandig om dat nu door te 
zetten. Dus er wordt wel een provisie genomen, maar geen kosten opgenomen dit jaar voor stemtesten.  
De huur van de repetitieruimte hebben we ondanks de 2 maanden niet repeteren in april en mei toch laten staan 
als begroting omdat we wellicht wel in de zomer gaan repeteren. Is nog te onzeker om de post te verlagen.  

 
 
  

V O C A L I S E voorstel voorstel

begroting 2020 realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018

OPBRENGSTEN (30 leden) (30 leden)

* contributies leden 9.720€            10.023€            9.720€            9.618€              

borrels, koff ie en thee 500€               720€                 500€               524€                 

subsidies 6.600€            6.355€              2.100€            2.005€              

donateurs-donaties 400€               558€                 400€               330€                 

Sponsoring  (loterij) 250€               267€                 250€               261€                 

Totaal inkomsten 17.470€          17.922€            12.970€          12.738€            

KOSTEN

* dirigent 6.490€            7.742€              7.326€            7.426€              

bladmuziek 150€               3.086€              150€               104€                 

huur repetitieruimte 1.680€            1.600€              1.910€            1.940€              

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

lidmaatschappen 425€               405€                 425€               406€                 

abonnementen 67€                 65€                   65€                 65€                   

stemtesten -€                -€                  -€                -€                  

leden activiteit overig (bijv Lustrum) (205)€              -€                  (65)€                -€                  

leden activiteiten studie 200€               423€                 400€               947€                 

Algemene PR 300€               694€                 300€               -€                  

(netto) concertkosten 650€               4.399€              1.170€            3.261€              

verenigings bestuurs overige kosten 552€               592€                 500€               449€                 

Totaal kosten 10.198€          18.796€            12.069€          14.387€            

RESULTAAT 7.272€            (874)€                901€               (1.648)€             
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D:  Toelichting op voorstel begroting 2020 - 1/2  
 

In 2020 zijn er niet veel afwijkingen op de reguliere begroting te verwachten, los van de posten die specifiek te 
maken hadden met het lustrum (de dag in januari in het Akoesticum. Belangrijk: in deze begroting zijn alle 
subsidies voor ons lustrum al meegenomen.  
 
 

 

* dirigent Uurtarief 66,49

extra uren uren

repetitie uitvoering Aantal

Gulian: repetities 42 132,98€      5.585€       

Kosten Gulian (1/4 uur per stemtest - nieuw e leden) 2 16,62€        34€            

studiemiddagen / ochtenden 0 2 -€            -€           

Vervanging Gulian 2 1 40,00€        40€            

Concert 8 feb 2,5 1 166,23€      166€          

Concert 31 oktober 7,5 1 498,68€      499€          

korenfestival december 2,5 1 166,23€      166€          

Totaal 6.490€       

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

Evt kosten van Gulian zijn opgenomen bij 'dirigent'. pm

Coaches voor stemcoachdag 750€          

Eigen bijdrage leden stemcoachdag: € 750,00 / 30 = € 25,00 pp (750)€         

Huurkosten Ericakerk voor stemcoachdag 200€          

Studiedagen 200€          

Stemtesten voor heel Vocalise

stemtesten voor het hele koor gepland in 2021

Algemene PR schatting

Algemene PR kosten 1 300€          300€          

300€          

Verenigings-, bestuurs- en overige kosten

w ebsite, email, internet 120€          

inventarisverzekering 32€            

kosten betalingsverkeer 275€          

diversen/representatie 125€          

Totaal 552€          

Concerten (netto kosten)

De Glind concert 20€            

concert 31-10-2020 630€          

koren-festival dec -€           

Totaal (ruw e raming) 650€          

* Leden- / overige activiteiten

slotavond netto kosten

-€           
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D:  Toelichting op voorstel begroting 2020 vervolg - 2/2 
 

 
Dit jaar hebben we één volwaardig concert eind oktober gepland staan evenals een kort concert (het december 
korenfestival), die we zonder begeleiding doen.  
In principe is het bevrijdingsfestival uitgesteld tot voorjaar 2021 en gaan we dan alsnog de laatste keer Van Oosten 
zingen. Dat is namelijk noodzakelijk door de beloften die we over het aantal uitvoeringen hebben gedaan aan de 
subsidieverstrekkers. Uiteraard zijn die ook lankmoedig door de impact van de Coronacrisis, en gelukkig hadden 
we de meeste van onze uitvoeringen al gedaan. Als Ameland ook in 2021 doorgaat zingen we daar de a capella 
versie van Van Oosten.  
De begroting hieronder van de Lustrumdag is geen begroting meer, maar dat zijn de reële kosten en opbrengsten, 
omdat die al volledig in kaart zijn. Het resultaat van € 205,- is dus ook terug te vinden in de tabel op pagina 8 bij 
ledenactiviteit overig (bijv Lustrum). Maar omdat het wel bij 2020 hoort staan ze hier nogmaals opgenomen.  
 

 
 
 

 

  

Concerten  Totaal Lustrumdag

De Glind 

concert

concert 31-

10-2020

koren-

festival 

dec

Recette 1.000€            -€                 -€               1.000€      -€        

Inschrijving en veiling 2.805€            2.805€              

Totaal opbrengsten 3.805€            2.805€              -€               1.000€      -€        

lokatie in Ede/Bennekom 2.241€            1.541€              -€               700€         

lokatie buiten Ede -€               -€                 -€               -€         

extra repetitie 400€               -€                 -€               400€         

begeleiding 866€               866€                 -€               -€         

zangsolisten -€               -€                 -€               -€         

slagw erk -€               -€                 -€               -€         

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

huur piano/stemmen -€               -€                 -€               -€         

intermezzo -€               -€                 -€               -€         

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

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

orkest huur repetitieruimten -€               -€                 -€               -€         

bloemen uitvoerenden 72€                 42€                   -€               30€           

drukw erk 150€               -€                 -€               150€         

kosten drukken programmaboekjes 150€               -€                 -€               150€         

consumpties -€               -€                 -€               -€         

overig en onvoorzien 370€               150€                 20€                 200€         

drukken concertkaartjes -€               -€                 -€               -€         

Totaal kosten 4.249€            2.599€              20€                 1.630€      -€        

Resultaat (445)€             205€                 (20)€               (630)€       -€        
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E:  Globale begroting 2021  
 
 
Er zijn voor 2021 een paar activiteiten gepland:  

- Het door Corona uitgestelde bevrijdingsfestival waar we alsnog weer aan meedoen en Van Oosten ten 
gehore brengen. Hiervoor is al begroot vanuit het lustrumbudget, en is ook subsidie voor geregeld vanuit 
de organisatie want het wordt door de organisatie van het bevrijdingsfestival meegefinancierd (locatie, 
instrumenten, begeleiding). Daarvoor zullen we dus alleen de kosten van Gulian dragen.  

- De bruiloft van Maaike en Rutger, ook uitgesteld door Corona, gaat nu plaatsvinden op 14 mei 2021, en we 
zullen daar gaan zingen. Repertoire is al bekend.   

- In principe is het korenfestival op Ameland ook een jaar uitgesteld, en gaan we daar naartoe 
- En in juni en december 2021 is zijn er weer de Edese korenfestivals  
- We zullen de stemtesten voor het hele koor in 2021 doen. Er is een provisie voor die stemtesten genomen 

in de afgelopen jaren.  
 
De kosten van Gulian voor de repetities en deze concerten worden onder de reguliere dirigentkosten meegenomen 
en komen voor 2021 ongeveer op hetzelfde niveau uit als die van 2020 (Voor de andere kosten van de vereniging 
verwachten we in 2021 geen afwijkingen tov 2019 en 2020.  
 
Belangrijk: Het is erg moeilijk om nu een globale begroting voor 2021 te maken. Daarom zijn we in principe 
ervan uitgegaan dat alles wat dit jaar was gepland gewoon een jaar verschoven wordt.  

 
 
 


