
Financieel jaarverslag maart 2020 

Toelichting jaarverslag 2019 en begroting 2020 

Het totale banksaldo van Chaverim is dit jaar iets toegenomen. Dit zal naar verwachting volgend jaar 

niet meer het geval zijn. 

Opbrengsten 

We hebben 6 optredens gehad, daarnaast het zomerakkoord in Udenhout, waarvoor we een 

vrijwillige bijdrage ontvingen. 

Tevens ontvingen we de jaarlijkse subsidie van de gemeente Geertruidenberg. Ook ontvingen we een 

mooie bijdrage uit de clubkas van de Rabobank.  

De contributies zijn zo goed als allemaal ontvangen. Komend jaar zal er minder contributie 

binnenkomen, doordat 3 leden zijn gestopt als koorlid, dit betekent dat er 540 euro minder 

contributie binnenkomt. 

Uitgaven 

De onkosten voor de dirigent en het pianospel zijn vrijwel hetzelfde. 

De pianist krijgt zoals afgesproken meer vergoeding dan de drummers voor zijn werk, omdat dit ook 

meer oefening en tijd vergt. Ook zit er een reiskostenvergoeding in zijn beloning verwerkt. 

De totale kosten voor de musici waren iets minder dan in 2018. 

Voor de huur van de repetitieruimte en de verzorging van de koffie en thee zou zonder verdere 

overleg met de PKN Geertruidenberg ineens 200 euro meer moeten worden betaald. Dit bedrag was 

voor de huur altijd 520 euro en voor de koffie en thee 400 euro. De kerkelijke gemeente wilde de 

vergoeding voor de koffie en thee verhogen naar 600 euro. Dit hebben we voor 2019 kunnen 

voorkomen, omdat volgens het huurcontract de mogelijkheid moet worden geboden om daarover 

met elkaar in gesprek te gaan.  Herhaaldelijk hebben we verzocht om een gesprek, dit zal binnenkort 

plaatsvinden. 

Er is stof voor sjaals aangekocht, enkele dames hebben vrijwillig hun diensten ter beschikking 

gesteld, waardoor we de kosten hebben kunnen beperken tot 95 euro. 

Het kooruitje heeft ca. 241 euro gekost, de leden hebben zelf ieder 12,50 euro afgedragen. 

De contributies van KCZB en Strato (Webdesign en webpagina) zijn licht gedaald. Inmiddels is een 

nieuwe website in ontwikkeling, ook via Strato, maar met een andere websitebouwer (Wordpress). 

We verwachten slechts weinig meer kosten hiervoor. 

Op de post diversen zijn er in 2018 meer kosten gemaakt vooral op facilitair gebied, aankoop kast en 

de nodige hangmappen. Tevens is de extra huur van 60 euro bij deze post opgenomen. 

Er zijn wat muziekstukken aangeschaft ter waarde van 428 euro. 

Aan attenties en enkele meubelstukken (een kruk en een drummat) is een bedrag besteed van 445 

euro. 
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Prognose 2020 

De verwachting is dat de huur in 2020 wordt verhoogd met 200 euro. 

Daarnaast is er een optreden met Haeel Immanoe gepland, wat de nodige kosten met zich 

meebrengt.  

Ook zal er geld nodig zijn met het oog op het 25-jarig bestaan van Chaverim in 2021. Zeker als we ook 

daarvoor een optreden willen organiseren. 

Het afnemend aantal leden zorgt ervoor dat we minder contributie-inkomsten ontvangen. 

De verwachting is dan ook dat het totale banksaldo eind 2020 een stuk lager zal uitvallen. 

De vraag is of we kunnen toekomen met de huidige contributie-inkomsten, gezien de huurverhoging 

en het jubileum in 2021.  

Het bestuur heeft besloten de prijs voor de optredens te verhogen van 225 naar 230 euro vanaf mei 

2020. Misschien is het nodig deze prijs nog iets naar boven bij te stellen naar bijv. 250 euro per 

optreden. 

 

Bijgestelde Prognose 2020 als gevolg van de Coronamaatregelen 

Een deel van de bovenstaande prognose is inmiddels niet meer van toepassing. 

Inmiddels hebben we al enkele maanden geen koor vanwege de pandemie door het Covid 19 virus. 

 Voor wat betreft de huur van het gebouw en het gebruik maken van koffie of thee gaat het 

bestuur in overleg met de PKN Raamsdonksveer 

 Het optreden van Haeel Immanoe is tot nader te bepalen tijdstip uitgesteld. 

 De contributie wordt dit jaar niet verhoogd en aan het eind van het jaar wordt de balans 

opgemaakt, om te kijken of enige restitutie mogelijk is, omdat er geen koor gehouden kan 

worden. 


