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Code Omschrijving Verlies Winst Verlies Winst Verlies Winst Toelichting realisatie 2021 Toelichting begroting 2022

4335 Afschr. Inventarissen 163 136 Laatste jaar dat we afschrijven.

4500 Contributie 4.305 2.100 2.100 Ondanks dat er weinig activiteiten zijn 

geweest heeft iedereen de rekening voor het 

einde van het jaar voldaan, die dit jaar voor 

het eerst gecombineerd werd met het 

studieweekend en kleding bijdrage. Er heeft 

niemand gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid tot automatische incasso of 

termijn betaling.  Het bedrag is dit jaar zo 

hoog omdat er twee jaren gecombineerd 

werden.

Voor het nieuwe jaar zullen we opnieuw al in september 

de facturen gaan versturen.

4505 Kleding 412 300 Er zijn dit jaar enkele togen waaronder die 

van Hester aangeschaft. Verder heeft Hester 

ook DB aangemeten gekregen. Het grootste 

deel is betaald uit de voorziening kleding.

Voor het komend jaar zullen weer blouses vervangen 

worden. 

4510 Zeilweekend 156 600 600 Het zeilweekend had meer betalende 

deelnemers dan voorzien. Bovendien was het 

beperkt tot een dag. 

Voor het komend jaar gaan we weer proberen een 

ouderwets zeilweekend met twee overnachtingen te 

realiseren. 

4520 Repetitiekosten 255 100 300 We hebben wat meer repetitie kosten gehad 

omdat we op diverse locatie gerepeteerd. Er 

zijn ook extra uitgaven gedaan aan diverse 

versnaperingen.

4530 Studieweekend 3.014 1.500 3.000 Het studieweekend is overschreden in prijs 

omdat ondermeer Zonnewende de prijs had 

aangepast.

4540 Giftshop 70 He we hebben cd's verkocht!!

4550 Bankkosten 257 200 300 Door een extra incassocontract met 

bijkomende kosten zijn de bankkosten 

gestegen.

4560 Concertreis 3.704 500 1.600 Ofschoon we niet op reis geweest zijn hebben 

we wel al gereserveerd voor de komende 

concertreis. We hebben dit al voorgeschoten 

voor 2022.  Dit is mede de oorzaak van het 

verlies dat we moeten boeken. In de 

begroting is dit overigens al voorzien. 

De concertreis gaat naar …



4584 Directie 20.600 30.000 30.000 Voor directie is niet alle financiële ruimte 

gebruikt omdat er voor de koorschool geen 

ochtendrepetitie gehouden zijn wegens 

corona. We verwachten dit bedrag het 

komend jaar wel uit te geven. De verwachting 

is dat er meer missen gezongen worden 

omdat de Augustinus waarschijnlijk met Kerst 

weer opengaat en Cantemus Domino dan niet 

meer in de Kathedraal zingt. 

Voor directie hebben we voor het komend jaar een 

groter bedrag gereserveerd omdat we ook nog een reis 

en extra concerten gaan doen.

4585 Hulpdirectie 2.190 1.600 2.000 We hebben enkele malen een extra of 

vervangende dirigent ingehuurd.  ontvingen 

we in 2021 nog een bijdrage in de vervanging 

in 2020, waardoor we hier geld overhouden. 

4587 Stemvorming 1.436 3.000 3.000 Ook dit jaar gaan we weer stermvorming doen. 

4590 Kerstconcert 366 1.200 1.200 We hopen toch dit jaar een ECHT Kerstconcert te geven.

4595 Concerten en Missen 652 1.500 We hebben weer enkele Matthäusen gepland.

4600 Parochie 8.434 13.200 12.000 Het toegezegde garantiebedrag van de parochie blijft 

vooralsnog gelijk

4810 Representatie 1.058 600 800 Door corona en andere perikelen hebben we 

meer dan anders kleine kosten voor 

representatie moeten maken

4850 Abonnementen 476 700 500 Abonnementen voor boekhoudprogramma's 

en internet en FEMU kosten

4860 Muziekkosten 532 1.600 1.600 Bladmuziek en kopieer kosten

4870 Collectes 1.000 1.000 Misschien mogen dit jaar weer met Kerst collecteren

4880 Donaties 2.915 1.000 2.000 We hebben dit jaar ondanks alles toch nog 

wat donateurs gevonden die ons extra willen 

ondersteunen

We zoeken nog extra donateurs. Er komen weer 

concerten aan. Wijs de toekomstige donateurs op de 

voordelen.

4890 Vrienden Bijdragen 12.166 19.000 20.000 Alle Vrienden hebben de toegezegde 

bedragen overgemaakt. Omdat we minder 

hebben kunnen uitgeven dan verwacht is dit 

jaar eenmalig 8854 toegevoegd aan de 

voorziening directie

We zoeken nog extra Vrienden die ons voor minimaal 5 

jaar willen ondersteunen. Ken je nog oma's opa's of 

vrienden die een ANBI erkende instelling willen 

ondersteunen, laten ze dan contact opnemen met de 

penningmeester

9998 Eindresultaat 2.900 4.336 Ook voor 2022 verwachten we een verlies. We zoeken 

extra donateurs en vrienden, die ons voor langere tijd 

willen ondersteunen. 

Saldo verlies 2.689 Het verlies is ongeveer even groot als 

begroot.

32.926 32.926 40.400 40.400 44.136 44.136



Balans t/m 31-12-2021

Code Omschrijving Activa Passiva

0130 Inventarissen 136 Afschrijving electrische orgels

0740 Voorziening kleding 2.324 Voor vervanging kleding

0780 Voorziening directie 13.764 Voor directie in de toekomst 

1010 Bank 2.545 Saldo op de ING rekening

1050 Vermogen begin jaar 24.782 Vrij besteedbare gelden

1300 Debiteuren 2.189 Nog openstaande rekeningen

1400 Spaarrekening 36.000 Het saldo op de spaarrekening

Saldo

40870 40870

Toelichting Balans


