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De inkomsten en uitgaven (exclusief Passion) zijn ongeveer even groot.

UITGAVEN

€ 95
INKOMSTEN

€ 94

BIJDRAGE 
KERK

€ 49

OPTREDENS

€ 5

CONTRIBUTIE

€ 40

PIANISTEN & 
DIRIGENTE

€ 44

OPTREDENS 
& 

ACTIVITEITEN

€ 15

NIEUWE 
SHIRTS

€ 20

ANDERS

€ 16

• De bijdrage van de kerk wordt voornamelijk gebruikt om Ria en de pianisten te betalen. 
• De contributie voor het kinderkoor bedraagt € 45, voor het kleuterkoor € 30. Gemiddeld komt dit op € 40.
• De t-shirts waren € 17,50 per stuk. Het gemiddelde bedrag per lid ligt hoger omdat er een aantal extra besteld zijn. 
• De uitgaven onder “anders” bestaan uit bankkosten, “lief en leed” en diverse kosten. Deze zijn verderop uitgesplitst. 

Gemiddelde inkomsten en uitgaven per lid (exclusief Passion).
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+ € 2.244

De inkomsten en uitgaven (exclusief Passion) zijn ongeveer even groot.

1 Januari 2020

€ 1.111Lopende Rekening

€ 7.502Spaarrekening

€ 5.000Legaat

€ 13.613Totaal

31 December 2020

€ 2.154Lopende Rekening

€ 6.436Spaarrekening

€ 5.000Legaat

€ 15.857Totaal

• In 2012 heeft het koor een legaat van € 10.000 gehad, hiervan is nog € 5.000 over. Dit geld moet ten gunste komen van de kinderen, het bestuur 
gebruikt het om de eigen bijdrage van koorweekend en uitstapjes laag te houden. Dit jaar is geen gebruik gemaakt van het legaat.

• De reservering voor de Passion bestaat uit sponsorgeld dat in 2020 al binnengekomen is.

Inkomsten € 5.864 Uitgaven € 3.621

€ 0Reservering Passion € 2.267Reservering Passion

-/- € 23

-/- € 0

+ € 2.267
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Inkomsten voor de Passion waren nog niet begroot voor 2020. Zonder de 
Passion ligt de realisatie in lijn met de begroting.

• De Rabobankactie was apart begroot maar is in de realisatie meegenomen onder de Passion omdat de opbrengst (€ 274) daarvoor is.

• De inkomsten van het optreden (€ 200) is van het optreden in Overvest in januari 2020.

Inkomsten 2020
Begroting 

2020

€ 2.274Passion € 0

€ 1.880Bijdrage kerk voor dirigente en koor € 1.880

€ 1.509Contributie € 1.300

€ 200Optredens € 150

€ 1Rente € 3

€ 0Actie Rabobank € 300

€ 5.864Totaal € 3.633



De begroting voor de uitgaven was te ruim. De grootste uitgaven zijn 
naast de dirigente en het combo de nieuwe t-shirts.

• De kosten voor het ‘optreden’ zijn voor het filmpje van Sing a song for the people.
• Grootste kosten onder diversen zijn de t-shirts (€ 776). De overige diversen zijn, net als uitjes & activiteiten en lief & leed, in de bijlage uitgesplitst. 
• Onder uitjes en activiteiten was € 1.000 gereserveerd voor een factuur v.h. koorweekend 2019, deze is niet ontvangen. De reservering vervalt in 2021.

Uitgaven 2020
Begroting 

2020

€ 1.685Dirigente en pianisten € 2.000

€ 1.051Diversen € 1.750

€ 363Uitjes en activiteiten € 1.300

€ 3.621Totaal € 5.430

€ 200Optredens € 0

€ 195Lief en leed € 250

€ 119Bankkosten € 130

€ 8Passion € 0
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Naar verwachting zal het saldo afnemen, onder andere door mogelijk 
minder bijdrage vanuit de kerk.

1 Januari 2021

€ 2.154Lopende Rekening

€ 6.436Spaarrekening

€ 5.000Legaat

31 December 2021

€7.185
Lopende Rekening en 
spaarrekening

€ 4.250Legaat

• In 2021 zie je een stijging van de reservering voor de Passion omdat er naar verwachting meer inkomsten (sponsoring) zijn voor de Passion dan 
uitgaven. De meeste uitgaven zullen pas in 2022 plaats vinden.

• Zonder de Passion daalt het saldo (incl. legaat) van Sunshine met ongeveer € 2.155. Dit komt onder andere doordat waarschijnlijk de bijdrage van de 
kerk minder is dan gebruikelijk. Door het aanwezige legaat en het spaarsaldo van Sunshine is er (nog) geen noodzaak om de contributie te wijzigen.

Totaal -/- € 1.155€ 15.857 € 14.703Totaal

Inkomsten € 6.030 Uitgaven €4.875

€ 2.267Reservering Passion € 3.267Reservering Passion

-/- € 1.405

-/- € 750

+ € 1.000



Waarschijnlijk valt de bijdrage van de kerk in 2021 lager uit en zullen we 
weinig inkomsten hebben uit optredens.

• In de contributie rekening gehouden met restitutie contributie i.v.m. geen repetities in de lockdown periode.
• De kerk heeft aangegeven dat zij het financieel moeilijk hebben en misschien (een gedeelte van) onze bijdrage in 2021 niet kunnen betalen.
• Hoewel het zeer onzeker is of er een koorweekend kan plaats vinden hebben we hier wel financieel rekening mee gehouden. 
• Vanwege Corona voorzichtig geweest in de verwachte inkomsten vanuit optredens.
• Waarschijnlijk zal ons doel voor de Rabobank actie ook in 2021 voor de Passion zijn. De inkomsten zijn dan ook daaronder meegenomen.

Begroting inkomsten 2021
Realisatie 

2020

€ 2.000Passion € 2.274

€ 1.125Contributie € 1.509

€ 1.000Bijdrage kerk voor dirigente en koor € 1.880

€ 4.875Totaal € 5.864

€ 0Rente € 1

€ 0Optredens € 200

€ 750Eigen bijdrage koorweekend € 0



We hopen in 2021 weer snel van start te kunnen en uitgaven te hebben 
aan repetities, optredens, uitjes en andere activiteiten!

• We hopen dat we in 2021 snel weer kunnen opstarten en ook uitjes en optredens kunnen doen. Er is in ieder geval financieel rekening mee gehouden.
• Hoewel het zeer onzeker is of er een koorweekend kan plaats vinden hebben we hier wel financieel rekening mee gehouden bij de uitjes en 

activiteiten. Als een koorweekend niet mogelijk is, is wellicht een ander uitje in het najaar dat wel.

Begroting uitgaven 2021
Realisatie 

2020

€ 2.500Uitjes en activiteiten € 363

€ 1.750Dirigente en pianisten € 1.685

€ 1.000Passion € 8

€ 6.030Totaal € 3.621

€ 300Diversen € 1.051

€ 200Optredens € 200

€ 150Lief en leed € 195

€ 130Bankkosten € 119
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• Onder overig vallen o.a. een nieuwe muis en toetsenbord voor de computer van Sunshine in het parochiecentrum en het snoep voor 
de kinderen na de repetitie.

• Onder de jaarvergadering vallen ook de maandelijkse bloemen voor Ria die wij dan geven. 

Diverse uitgaven 2020

€ 776Nieuwe t-shirts

€ 115Jaarvergadering

€ 70Advertentie pianist gezocht 

€ 1.051Totaal

€ 60Huur camera opname promo filmpjes

€ 30Overig



• De kerstviering kon helaas op het laatste moment niet doorgaan. Omdat de voorbereidingen al gedaan waren zijn hier wel kosten
voor gemaakt. We hopen dat we snel het feestje alsnog kunnen vieren, alles is immers al in huis.

Uitgaven uitjes en activiteiten 2020

€ 165Sunshine got talent

€ 110Kerst

€ 88Sinterklaas

€ 363Totaal



• Onder de cadeaus vallen een kraamcadeau voor Anouk, afscheidscadeaus voor bestuursleden Johan en Dinie en een 
verjaardagscadeau voor Ria haar 65-ste verjaardag. 

Uitgaven lief en leed 2020

€ 185Cadeaus

€ 10Kaartjes verstuurd

€ 195Totaal


