
RESULTATENREKENING en BALANS 2018 en begroting 2019 popkoor Encore Kockengen

Resultatenrekening/begroting

uitkomsten begroting uitkomstenbegroting

2017 2018 2018 2019

€ € € €

Baten

contributies 7725,00 7200,00 8140,00 8100,00

gift 500,00 97,84

rabo fietstocht 80,00 130,00

optredens 350,00 400,00 900,00

verenigingsspel 50,00

onvoorzien 25,00

lustrum; kaartverkoop  1760,00 2450,00

lustrum: sponsoring 17x 338,00 1881,00

aanvulling vanuit reserve 555,00

Totaal baten 8705,00 9853,00 13123,84 9000,00

Lasten

repetitie dirigent 4290,00 4400,00 4732,95 4900,00

zangbond 61,65 370,00 369,86 524,00

inzingen muziek door dirigent 320,00 240,00 160,00

arrangementen dirigent 80,00 50,00

koffie/thee 30,24 100,00 50,00

huur school 195,00 200,00 215,00 215,00

muziekstukken 301,94 300,00 97,84 300,00

optredens 2022,00 783,00 801,45 1000,00

bankkosten 45,49 70,00 69,00 70,00

pianostemmer 70,00 140,00

kamer v koophandel 50,00

PR-commissie (website) 210,00 150,00 64,80 150,00

workshop 200,00 200,00

kleding-/optreedcomm 225,00 200,00 81,38 200,00

onvoorzien 43,95 200,00 175,42 200,00

Lustrum optreden 2500,00 4799,05

Toevoegen aan de reserve 1141,00

Totaal lasten 7865,27 9853,00 11646,75 9000,00

Saldo 839,73 0,00 1477,09 0,00

Totalen 8705,00 9853,00 13123,84 9000,00

Balans per 31 december 

activa 2018 2018 2017 passiva 2018 2017

€ € € €

banksaldo 31_december 6679,37 5351,57 algemene reserve 31_december 6563,52 5486,43

vooruitbetaalde kosten 524,15 369,86 bestemmingsres 2e lustrum 400,00

(zangbond) vooruit ontvangen contributies 240,00 195,00

nog te betalen inzinger 40,00

7203,52 5721,43 7203,52 5721,43



toelichting op balans
Algemene reserve per 31 december 2017 € 5.486,43

bij: eindresultaat 2018 € 1.477,09

€ 6.963,52

af: toegevoegd aan bestemmingsreserve € 400,00

algemene reserve 31 december 2018 € 6.763,52

Overeenkomstig afspraak in algemene ledenvergadering van 6 februari 2018 (zie notulen) 

is er een bestemmingsreserve aangemaakt voor het volgende lustrum.' De hoogte ervan zal 

bepaald worden na het lustrum'. Besluit ALV dd 15 januari 2019: jaarlijks 400 euro voor reserveren

toelichting op resultatenrekening 2018

contributies

Door ledenwerfactie aan begin van het jaar zijn er enkele nieuwe leden bijgekomen. Daardoor 

hogere inkomsten dan begroot.

Lustrum

Dank zij de vele sponsors heeft het jubileumconcert ons uiteindelijk maar 468 euro gekost. 

Slechts 64 euro hoger dan was begroot!

Een belangrijke sponsor was het Prins Bernhard Cultuurfonds met een bedrag van € 556,--. 

Verder hebben 13 sponsors uit het dorp totaal € 575,-- opgeleverd

En 3 bedrijven in Woerden hebben ons voor een bedrag van € 750,-- gesponsord

Het concert in de opstandingskerk in Woerden was nagenoeg uitverkocht met 245 gasten

Optredens

In 2018 hebben we naast ons jubileumconcert nog drie optredens gehad, te weten: 

1. In januari, korenvestival in Paradiso; kosten € 332,50. 

2. In oktober in Waarder, samen met koor van vader dirigent: kosten € 90,--

3. In december tijdens kerstnachtdienst in Linschoten; kosten € 378,95.

Alleen voor het 3e optreden hebben we een vergoeding gekregen van  € 400,--

Onvoorziene ontvangst

Een koorlid heeft zijn vergoeding voor vrijwilligerswerk aan Triatlon Woerden aan het koor

geschonken.

Arrangementen

De vertrokken dirigent had twee muziekstukken gearrangeerd. Om gebruik voor de 

toekomst te garanderen is met hem overeen gekomen hiervoor 80 euro te betalen. 

Koffie/thee

Is dit jaar door enkele leden geheel belangeloos verzorgd. Waarvoor Hulde!

Muziekstukken (partituren)

Er zijn dit jaar 3 muziekstukken aangekocht. Deze zijn door de koper aan het koor

geschonken. Ze zijn als gift opgenomen in het financiele verslag (notulen ALV jan 2019)

Eindresultaat 2018. 



We sluiten het jaar 2018 af met een positief saldo van 1477,09 euro, terwijl  op een 

verlies van 555 euro was gerekend (begroot). 

Toelichting op begroting 2019

Rabofietstocht

In 2019 komt er geen Rabofietstocht meer. De Rabo kiest voor een andere opzet. 

Er kunnen alleen nog projecten worden ingediend; alleen door 'zakelijke' klanten .

Optredens

Voor 2019 zijn 3 optredens begroot. Kosten totaal 1000 euro, vergoeding 900 euro. 

Optredens in:

1. Hospice in Woerden

2. The Proms in Breukelen

3. Ergens weer een kerstconcert. 

Met de organisatie van The Proms is een vergoeding afgesproken van 600 euro. 

Zangbond

Onder andere door meer leden betalen we meer aan de zangbond 

inzingen

De nieuwe dirigent rekent niks voor inzingen van nieuwe muziekstukken. 

muziekstukken

Voor ons nieuwe repetoir, onder andere voor The Proms, zullen we dit jaar nog een 

aantal nieuwe partituren moet aanschaffen

Pianostemmer

De nieuwe dirigent brengt zijn eigen piano mee, dus de piano van de school hoeft voor

ons niet meer gestemd te worden.

Website

Voor onderhoud van onze website moeten we jaarlijks 65 euro betalen.

Workshop

De wens is nog steeds dat we een keer een workshop organiseren om onze optredens

te verbeteren.

Begroot resultaat 2019

Op basis van de te verwachten inkomsten en uitgaven in 2019 verwachten we  een 

eindresultaat van 1141 euro.


