
Financiële stukken voor de ledenvergadering van Haarlems Koor Lokaal 22 januari 2020 

 

Exploitatierekening concert juni 2019 

Er zijn 81 kaarten verkocht. Dat ging via het Verhalenhuis, zodat wij daar geen werk aan hadden. 

Aan flyers e.d. is niets uitgegeven. Er is een positief saldo van € 110. 

Exploitatie  Kom Hjärtans Fröjd op 15 juni 2019 Datum: 19 juni 2019     

      Inkomsten   Opmerking Uitgaven   Opmerking 

Voorverkoop kaarten 1ste concert a 
€ 13,50, 63x € 850,50 nota Verhalenhuis 

Concert (3 uur)+ generale repetitie (2 uur) 
dirigent   € 250,00   

Aan de zaal verkochte kaartjes  a € 
15,00, 19x € 285,00 nota Verhalenhuis 

Vrijwilligers (max. 2 uur) 14 juni in het 
Verhalenhuis € 192,50 nota Verhalenhuis 

Transactiekosten 82x € 34,07 nota Verhalenhuis Concert zaalhuur Verhalenhuis    € 300,00 nota Verhalenhuis 

2 losse kaartjes Dolf € 27,00 zie giro PR, Flyers, boekjes  etc.  € 0,00   

      Bloemen € 7,50 bon Afra 

      
5 vrijkaarten (Peter,Marijke,Jeanette,Matthie en 
Bertie Joan) € 67,50   

      Hapjes bij de borrel van Ikea € 38,68 bon Marijke 

      1e drankje  in ticketprijs 92 x € 2.50 € 230,00   

      Positief saldo € 110,39   

            

Totaal € 1.196,57     € 1.196,57   

 

  



Exploitatieoverzicht 2019 

De subsidie van de gemeente Haarlem was bijna  € 100  meer dan in 2018. Dat heeft te maken met de verdeling van de subsidiegelden. Dat zegt niets over de toekomst. 

Contributie: 16 leden hebben over het hele jaar betaald, 4 leden zijn later ingestroomd of eerder gestopt, 3 mensen hebben korte tijd meegezongen, 1 doet alleen het 
Bachconcert mee.  

De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. We hebben maar één uitvoering gehad en niet meegedaan aan Korenlint. Hoewel ze wel gemaakt zijn, zijn er geen 
secretariaatskosten, begroot op € 150, gedeclareerd. De maandelijkse kosten voor de nieuwe website zijn gelijk gebleven. 

De post “zangworkshops en begeleiding” heeft betrekking op de repetities met Asa Olsson en met Sarah Elias en met de pianist die ons begeleid heeft. 

De overige kosten zijn ongeveer gelijk gebleven aan die in 2018, als gevolg waarvan er aan het eind van het jaar € 2.000,= meer dan aan het begin op de spaarrekening 
stond.  

EXPLOITATIEOVERZICHT   2019     HAARLEMS KOOR LOKAAL      14-jan-20 

                      OPMERKINGEN 

Saldo bank per 1 januari 2019 Zakelijke rekening € 405,87   Dirigent   € 4.395,00 (incl. koordag) 

  Spaarrekening € 3.000,00   Zaalhuur De Kring   € 1.395,00   

Saldo kas per 1 januari 2019   € 35,50   Zangworkshops en begeleiding    € 415,05   

Contributie   € 6.795,00   Kosten website   € 81,66   

Subsidie gemeente Haarlem   € 1.811,54   Lidmaatschap KBZON   € 199,62   

Positief saldo Scand.concert   € 110,39   Lidmaatschap Haarlemse Fed.   € 50,00   

Rente   € 0,77   Bankkosten   € 157,59 
t/m 30 
november 

Kaartverkoop concert 9 februari   € 12,50   Lief en Leed   € 72,00 
bloemen, 
bokaal 

Negatief saldo   € 15,50   Wijninkoop concert 9 februari   € 32,92   

                

        Saldo bank per 31-12-2019 Zakelijke rekening € 301,96   

          Spaarrekening € 5.050,77   

        Kas per 31-12-2019   € 35,50   

TOTAAL   € 12.187,07       € 12.187,07   

 

  



Begroting 2020 

Uitgegaan is van een ledenaantal van 19, volgens de lijst van 31 december 2019.  

Zoals gebruikelijk is, is voorlopig niet duidelijk hoe hoog de subsidie van de gemeente Haarlem zal uitvallen.  

Voor de Kring is een huurverhoging aangekondigd.  

Er staan twee concerten volledig in de begroting. Op zich zijn die budget-neutraal, al hoopt iedereen dat er een positief saldo uit komt. 

Er zijn daarnaast kosten opgevoerd voor het KJO-concert in april, omdat er misschien rekening moet worden gehouden met extra repetities. 

Nieuw is de post FEMU, dat staat voor Federatie Muziek Auteurs- en Uitgevers. Dat betreft een wettelijke regeling die het gebruik maken van muziek van aangesloten 
musici en van kopieën van partituren belast (zie femu.nl). Per lid kost dat € 4,01. 

Begroting         Koor Lokaal  Haarlem 2020 
Inkomsten     Uitgaven   

Contributie leden € 6.825,00   Zaalhuur repetieruimte de Kring  € 1.500,00 

Subsidie gemeente Haarlem € 1.800,00   Dirigent € 5.200,00 

Verkoop kaarten Bachconcert € 1.325,00   Korenlint (dirigent) € 250,00 

Opbrengst consumpties Bachconcert € 155,00   Secretariaatskosten € 150,00 

Verkoop kaarten najaarsconcert € 1.250,00   Bankkosten € 160,00 

      Lidmaatschap KBZON € 200,00 

      Lidmaatschap Haarlemse Federatie € 50,00 

      Femu € 80,00 

      Kosten website € 100,00 

      Bijdrage jubileumviering € 385,00 

      Lief en Leed € 150,00 

      Workshop Bachconcert + begeleiding pianist € 200,00 

      Vergoedingen orkest Bachconcert 235 

      Dirigent Bachconcert + koordag € 475,00 

      Huur kerk Bachconcert € 400,00 

      PR Bachconcert € 75,00 

      Kosten consumpties Bachconcert € 75,00 

      Bloemen Bachconcert € 20,00 

      Kosten concert april € 400,00 

      Kosten najaarsconcert € 1.250,00 

  € 11.355,00     € 11.355,00 
Mm, 20-01-2020 


