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Inkomsten 
Begroting 

2012 
 

Realisatie 
2011 

Realisatie 
2010 

Contributie 5.070   4.495 5.220 

Entreegeld nieuwe leden 100   125 25 

Verkoop T-shirts    -12 

Verkoop cd’s 230   285 612 

Donateurs   15 98 

Batig saldo optredens 1.000   162 1.066 

Rente 100   116 64 

Nadelig saldo   1.724  

totaal 6.500   € 6.992  € 7.073  

 

Uitgaven 
 Begroting 

2012  
 

Realisatie 
2011 

Realisatie 
2010 

Repetities 5.100   4.234 4.507 

Algemene kosten 700   808 380 

Scheepspost    108 

Bureaukosten 300   157 517 

Openbare repetitie    425 

Instrumenten 200   302 43 

Werving nieuwe leden 200    

Sociale activiteiten   208  

3de cd    77 

Sollicitatie procedure   288  

Afscheidsfeest dirigent   566  

Afscheidscadeau dirigent   359  

Voordeling saldo    1.016 

totaal 6.500   € 6.922  € 7.073  

 
Verklaringen inkomsten: 

 Voor een sluitende begroting is het noodzakelijk de contributie met 10 euro te verhogen tot 
130 euro per jaar. 

 Het inschrijfgeld blijft gelijk aan voorgaande jaren: 25 euro. 

 Begin januari 2012 heeft het koor 37 betalende leden. Voor de begroting wordt uitgegaan van 
vier nieuwe leden in 2012, die inschrijfgeld en gemiddeld een half jaar contributie betalen.  

 We verwachten 23 cd’s te kunnen verkopen. 

 Door kritische te kijken naar verzoeken die niet kostendekkend zijn, hoopt het bestuur de 
opbrengsten uit optredens in 2012 weer naar het niveau van 2010 te kunnen brengen. 

Verklaringen uitgaven: 

 Verhoging repetitiekosten heeft te maken met hogere reiskosten van de dirigent en extra 
repetities met voorzangers en muzikanten.  

 Voor de bureaukosten is het gemiddelde van de afgelopen twee jaar genomen. 

 De post instrumenten is voor onderhoud en uitbreiding van de instrumenten en de 
geluidsinstallatie.  

 Voor sociale activiteiten is geen bedrag opgenomen. Als in de loop van het jaar blijkt dat de 
inkomsten uit optredens hoger zullen zijn dan verwacht, kan alsnog worden besloten geld uit 
te trekken voor een of meerdere sociale activiteiten. Alternatief is dat de contributie extra 
wordt verhoogd om één of meerdere sociale activiteiten mogelijk te maken.  


