
Uitgaven/inkomsten new life koor groningen 2021 Toelichting jaarrekening 2021
Inkomsten/ bijdragen 
bedrag Inkomsten specificatie Uitgaven bedragen Uitgaven specificatie 

4535,14 saldo vanuit 2020

Hier treft u ons financieel verslag van 2021. Jaarrekening laat zien dat we als saldo 7406,07 
euro als saldo mee kunnen nemen naar 2022. De bekostiging van studieweekend en 
reiskosten zijn gedekt vanuit subsidie van 2019. 

1163
Gem Groningen basissubsidie (BAK) 
bijdrage aan koor

U ziet in ht overzicht dat we niet alle maanden van 2021 repetities hadden, over de maand jan 
tm april, juni, juli en aug  hebben we geen contributie betaald omdat het koor niet actief was 
wegens coronamaatregelen. 

0

Contrubitie geld over jan tm april 
2021 geen repetities en geen 
contributie betaald

Wijdoenmee had ons ondersteunt voor het uitvoeren van voorstelling dagboek van in 
Amsterdam. De zaal was al eerder betaald, zoals u ziet in de jaarrekening van 2020 maar de 
voorstelling is wegens coronacrisis verschoven tot 29 okt 2022. De resterend bedrag van deze 
subsidie is bewaard voor 2022. Dit geld blijven we tot de uitvoering reserveren. 

182 Contrubitie geld over mei

Wijdoenmee steunt ook onze project de immigrant samen met fries project orkest. Hiervan 
hebben we ook voorstellingen moeten uitstellen tot 2022 door de coronacrisis. Hopelijk 
mogen we in de toekomst en kunnen we weer optreden. 

0

Contrubitie geld over juni tm juli 
2021 geen repetities en geen 
contributie betaald

Emmaplein foundation heeft een bijdrage van 1000 euro voor het geven van concert in 2022. 
Dit bedrag reserveren we voor de uitvoering. 

500

Vergoeding door medialane TV BV 
voor optreden in bourtange op 10 
mei

Alle specificatie van onze betalingsverkeer van onze bankrekening zijn goed gedocumenteerd 
en kunnen we bij navraag aanleveren. We hebben ook specificaties van afgelegde 
reisafstanden en declaraties daarvan per koorlid per datum.

417,5
Mobiele collecte van prins 
bernhard cultuurfonds 

2664
Donatie als opheffenisuitkering van 
cantiamo

170
Bijdragen 10 euro pp voor cadeau 
voor bruiloft van een  koorlid 

546
Contrubitie geld over sep en okt en 
nov

400

Vergeoding optreden op 12 sep 
2021 bij stichting kopje cultuur 
steenwijker 

2800

Vergeoding kosten koor/ dringent/ 
repetitor bij Film  zein vanuit  
Hellebthal studios 

182 Contrubitie geld over dec

1000

Bijdrage stichting emmaplein 
foundation aan concert new life in 
2022 

910 Totale inkomsten contributie
3700 Totale inkomsten optredens 

5244,5 Totale giften en subsidies 
660 Totale dirigent kosten voor optredens

881,39 Totale reiskosten koor
2659 Totale dirigent vergoedingen voor repetities  

650,41 Kosten studie weekend catering en locattie
834,21 Totale cateringkosten bij optredens

398,98
Kosten overige als telefoon betalingsverkeer, 
website  en boodschappen voor koor 

269,58
Kosten verjaardagen taart per lid en kaarten bij 
kerst en in coronacrisis ter aanmoediging

800
Omkosten accesoires en schoenen voor alle 
koorleden  ivm film zein 50 euro pp 

14559,64 Totale inkomseten of bijdragen 7153,57 Totale uitgaven
Saldo 7406,07
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