Noordwijk, maart 2020

Rekening van baten en lasten 2019 - toelichting

1. Contributies
De contributie is per 1 juli in 2019 verhoogd van € 55,- naar € 60,- per kwartaal. Per
concert werd contributie betaald door één of meerdere projectleden.
2. Donaties
In 2019 werd een eenmalige extra donatie ontvangen van € 500,-. Per einde 2019
noteerden we 28 betalende donateurs die € 1.285,- doneerden.
4. Rentebaten
De spaargelden van de vereniging zijn geplaatst op een Vermogensspaarrekening bij ING
bank. Deze rekening geeft per eind 2019 een rente van 0,01%.
5. Loterijen
De netto-opbrengst van de loterijen kwam uit op een recordbedrag van € 1.673,-. In de
begroting werd rekening gehouden met € 1.000,-. Een prachtig resultaat!
6. Diverse baten
Dit betreft de bijdrage van 5 koorleden in de aanschaf van koorkleding.
9. Oratoriumconcert (Mozart en Bruckner)
Voor dit concert was een tekort begroot van € 8.000,-. Het tekort bleek beperkt tot
€ 5.932,21. De kosten voor de Stadsgehoorzaal zijn lager uitgevallen en er behoefden geen
extra tenoren worden ingehuurd. De totale uitgaven bedroegen € 20.090,21.
De inkomsten uit 318 verkochte kaarten, plus de advertentie-opbrengsten ad € 1.190,- en
subsidies van het VSB fonds en de Stichting Sint Nicolaas Gasthuis ad € 3.500,- bedroegen
€ 14.158,-.
De kaartverkoop bleef helaas achter bij de verwachting. Er werd een kaartverkoop begroot
van 345. Uiteindelijk zijn er 318 verkocht, waarbij 42 kaarten zijn verkocht via de website
van de Stadsgehoorzaal.
10. Klein concert (Thiman en Maunder)
In de begroting was een tekort van € 2.000,- begroot. Uiteindelijk werd het concert
afgesloten met een tekort van € 796,71. De kosten voor de huur en inrichting van het
Kruispunt en de organisatiekosten waren lager dan geraamd. De totale uitgaven bedroegen
€ 4.288,21.
Het aantal verkochte kaarten was min of meer gelijk aan het aantal begrote kaarten. De
inkomsten daarvan waren € 2.926,50. De kaartverkoop plus de subsidie van de Louise de
Lang van Schaik Stichting (€ 500,-) en de opbrengst van een advertentie ad € 65,- brachten
het totaal op € 3.491,50.
12. Bibliotheek/oefenmateriaal
Dit betreft de werkelijk gemaakte kosten voor de aanschaf van muziek. De post is te ruim
begroot.
13. Verenigingsblad
Dit zijn de kosten voor de Resonans. Door het wegvallen van een adverteerder zijn de
kosten iets hoger dan geraamd. Gelukkig is er een nieuwe adverteerder gevonden.
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14. Lidmaatschappen
Betreft de kosten voor het lidmaatschap van de KCZB (€ 1.099,75) plus enkele
abonnementen.
15. Vergoedingen repetities
Betreft de kosten voor dirigent en begeleider voor de wekelijkse repetities. De vergoeding
aan de dirigent voor uitvoeringen zijn onder de concertuitgaven geboekt. Het bedrag van de
vergoeding aan de dirigent is afgestemd op de adviesrichtlijnen van de KCZB.
16. Organisatiekosten
Onder deze kostengroep vallen: vergader-, kopieer-, administratie- en bankkosten, kosten
jaarlijkse ledenvergadering en verzekering. Kosten € 1.463,96.
17. Koorkleding
In 2019 zijn geen kosten gemaakt voor koorkleding. 5 koorleden hebben een bijdrage
betaald voor de aanschaf van koorkleding. Deze bijdrage ad € 200,00 is verantwoord bij de
diverse baten (nummer 6)
20. Activiteiten
Dit betreft alle uitgaven voor diverse activiteiten: nieuwjaarsbijeenkomst, afsluiting van het
seizoen, Muziekdag Voorschoten, bestuursuitje en de kerstborrel, totaal € 1.873,40. Daarbij
komen de kosten voor het studieweekend in Akoesticum in Ede ad € 760,50. De totale
kosten voor dit weekend bedroegen € 7.911,-. De deelnemers hebben daaraan € 7.150,50
bijgedragen. Het aantal deelnemende leden was op zaterdag 65 en op zondag 57.
21. P.R.kosten/ledenwerving
In deze post zijn de kosten opgenomen voor vernieuwing van de website. Mede door de
inzet van 3 vrijwilligers zijn deze kosten beperkt gebleven tot € 304,87. De overige kosten
betreffen de kosten van nieuwe koorfoto’s en het plaatsen van advertenties.
22. Representatiekosten
In deze zijn opgenomen de kosten van de kerstattenties voor de leden, de
verjaardagscadeaus en de kerstpakketten voor dirigent, vaste begeleider en docente
stemvorming en de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de jubilerende koorleden. De
uitgaven zijn lager uitgevallen dan begroot.
24. Stemvorming
Dit betreft de vergoeding aan de zangpedagoge.
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REKENING van baten en lasten 2019
Rekening
31-12-2019

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

BATEN:
Contributies
Donaties
Subsidies
Rentebaten
Loterijen
Diverse baten
Voorjaarsmarkt
Koffie/theevoorziening
Totaal baten

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

LASTEN:
Oratoriumconcert
Klein concert
Concertreis
Bibliotheek/oefenmateriaal
Verenigingsblad
Lidmaatschappen
Vergoedingen repetities
Organisatiekosten
Koorkleding
Huur repetitieruimte
Eenmalig kosten verhuizing
Koffie/theevoorziening
Activiteiten
P.R. kosten / ledenwerving
Representatiekosten
Onvoorziene kosten
Stemvorming
Afschrijvingen
Totaal lasten

19.276,00
1.785,00
13,36
1.672,70
200,00

22.947,06

5.932,21
796,71
421,80
293,23
1.192,75
8.147,88
1.463,96
2.630,00

2.633,90
600,91
588,59
1.282,55

25.984,49

EXPLOITATIERESULTAAT

3.037,43-

25
26
27
28
29

3.037,43

Vrijval concertreserve
Vrijval reserve concertreis
Vrijval algemene reserve
Vrijval reserve bladmuziek
Vrijval reserve Ledenwerving
Subtotaal vrijval reserves

RESULTAAT NA VRIJVAL
RESERVES
30 Dotatie reserve concertreis
31 Dotatie algemene reserve

3.037,43
-
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32 Dotatie concertreserve
Subtotaal dotaties reserves
EINDRESULTAAT

-

Balans
De balans laat zien dat het vermogen met een kleine € 3.000,- is verminderd. Toch er is
gelukkig nog sprake van een sterke financiële positie.
In de reserveringen is rekening gehouden met de onttrekking uit de reserve Concerten van
€ 3.037,43.
Bij de activa staat een post ‘te ontvangen diversen’ van € 105,-, dat zijn de opbrengsten
van de adverteerders in het programmaboekje van het concert op 16 november. Het
vooruitbetaalde bedrag van € 184,82 zijn de kosten voor de muziek van het
Bevrijdingsconcert en een post vooruitbetaalde representatiekosten.
Bij de passiva staat € 2.035,00 aan ‘Vooruitontvangen’ contributies voor het jaar 2020. De
te betalen post van € 65,00 betreft een factuur die nog betrekking heeft op het concert van
16 november in de Stadsgehoorzaal.

BALANS
Activa

31-12-2019

Inventaris:
Piano

Liquiditeiten:
ING bankrekening
ING spaarrekening
Kas
Kruisposten

Te ontvangen rente
Te ontvangen subsidie
Te ontvangen diversen
Vooruitbetaald

Passiva

Kapitaal
614,01 Saldo Baten en Lasten

5.391,98
40.000,00
143,05

31-12-2019
10.963,10

Kapitaal
10.963,10
Reserveringen:
Concerten
10.812,57
Concertreis
1.650,82
Koorkleding
2.778,99
Ledenwerving
2.359,66
Muzikale vorming
1.552,10
45.535,03 Bladmuziek
1.976,89
Algemene reserve
12.258,09
13,36
33.389,12
- Eigen Vermogen
44.352,22
105,00
184,82 Vooruitontvangen (contributies)
2.035,00
Te betalen posten
65,00

46.452,22

46.452,22

