
Toelichting op de jaarstukken 2021 en de begroting 2022 

Exploitatie-overzicht 2021 

Ook in financieel opzicht is 2021 een bijzonder jaar geweest. De contributie werd gehalveerd, 

enerzijds omdat het vermogen dat toeliet, anderzijds omdat de coronacrisis bij het goedkeuren van 

de begroting nog in volle gang was en we verwachtten dat er minder gezongen zou worden. Van de 

gemeente ontvingen we ruim € 2.400,- aan subsidie, € 200,- meer dan begroot. 

Daartegenover stonden minder kosten. De Kring bracht ons alleen de 4 maanden in rekening waarin 

we van de gymzaal gebruik maakten (€ 159,03 per maand). Dat scheelde bijna € 800,-. 

Dankzij de bijdragen van de projectleden  (in totaal € 800,-) en ondanks de in 2021 gemaakte kosten 

voor het concert in 2022, afgerond € 218,-, is het banksaldo per eind december slechts € 116,= lager 

uitgekomen dan aan het begin van het jaar. De bijdragen zijn natuurlijk bestemd voor het Fauré-

concert, zodat het vermogen feitelijk met € 700,= is afgenomen (begroot was een intering op het 

vermogen met € 1.855,= als gevolg van het in 2021 geplande concert).  

Nieuw is de vergoeding voor de pianiste. Maud heeft een vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 

15,- per repetitie, in totaal € 135,-. 

Alternatieve activiteiten: ook nu weer is er geld uitgegeven aan alternatieve activiteiten, zoals de 

nieuwjaarsborrel en een drankje bij de eerste eetclubbijeenkomst na opheffing van de lockdown. 

Ook is er aandacht geweest voor lief en leed van de leden (huwelijk, afscheid bestuursleden). 

De post diversen betreft  het opvragen van een uittreksel bij de Kamer van Koophandel, toen bleek 

dat de ING nog steeds post stuurde aan voormalige bestuursleden en via dat uittreksel moest 

worden aangetoond wie er op dit moment in het bestuur zitten. 

 

Begroting 2022 

Het bestuur stelt voor de contributie weer naar het oude bedrag van € 350,- terug te brengen.  

Het aantal leden is momenteel 14. Hoeveel subsidie we van de gemeente zullen ontvangen, is 

ongewis.  

De Kring heeft een huurverhoging doorgevoerd, na die al een aantal jaren geleden te hebben 

aangekondigd. De huur bedraagt nu € 171,62 (was € 159,03 per maand, berekend over 9 maanden 

per jaar).  

Het concert zal een aanzienlijk verlies opleveren. Dat is voornamelijk het gevolg van de deelname van 

het ensemble aan het concert. De prijs van de kaarten is vastgesteld op € 13,50 via de website en € 

16,= aan de zaal. Om inzicht te geven in de opbouw van het negatieve saldo, dat ten laste van het 

vermogen zal komen, is de begroting voor het concert meegestuurd.  

Het aan het vermogen te onttrekken bedrag is groter het te verwachten verlies op het concert. Dat 

komt door het lage aantal koorleden. Zouden we minder willen interen, dan zou de contributie met € 

37,- per lid omhoog moeten. Wordt de begroting gevolgd, dan zou er aan het eind van 2022 nog € 

6.460,- op de bank staan. 
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