Uitgaven/inkomsten new life koor groningen 2020
Inkomsten/ bijdragen bedrag

Inkomsten specificatie

Uitgaven bedragen

Uitgaven specificatie

7262,95 Saldo vanuit 2019
Vergoeding optreden/ catering
400 en reiskosten bij D66 op 11 jan

169 Contrubitie geld over jan
Subsidie van Haella stichting
omschrijving 20200004
wijdoenmee voor voorstelling
"dagboek van" in april 2020 in
amsterdam LET OP deze
voorstelling is ivm coronacrisis
uigesteld en staat gepland in
2250 2022
50 Gift van een fen 14 okt
156 Contrubitie geld over feb
143 Contrubitie geld over maart
Vergoeding vanuit stichting fries
project orkest optredens de
immigrant op 9 feb en op 8 maart
600 2020
Geen repetities en geen
0 contributie in april
156 Contrubitie geld over mei
Geen repetities en geen
0 contributie in juni en juli en aug
169 Contrubitie geld over sep
Vergoeding voor chare journey
event sep 2020 vaanuit stichting
300 coraid
Vergoeding optreden vanuit
maatschap iinii independent
event voor optreden 8 okt bij
750 prins bernhard cultuurfonds
Gift ontvangen op 10 feb op
50 rekening van de vereiniging
Gift ontvangen op 18 feb op
25 rekening van de vereiniging

117 Contrubitie geld over okt
169 Contrubitie geld over nov
Geen repetities en contributies
0 over dec 2020

1079
2050
2375
12766,95

Totale inkomsten contributie
Totale inkomsten optredens
Totale giften en subsidies
Totale inkomsten en bijdragen

Toelichting jaarrekening 2020
Hier treft u ons financieel verslag van 2020. Jaarrekening laat zien dat we als saldo 4535,14 euro als saldo mee kunnen nemen naar 2021. De bekostiging van
studieweekend en reiskosten zijn gedekt vanuit subsidie en vergoedingen van optredens van 2019, daardoor hadden we in werkelijkheid geen negatieve balans in
2020.
U ziet in ht overzicht dat we niet alle maanden van 2020 repetities hadden, over de maand april, juni, aug en dec hebben we geen contributie betaald omdat het koor
niet actief was wegens coronamaatregelen.
Wijdoenmee heeft ons ondersteunt voor het uitvoeren van voorstelling dagboek van in Amsterdam. De zaal was al betaald, zoals u ziet in de jaarrekening maar de
voorstelling is wegens coronacrisis verschoven tot 29 okt 2022. De resterend bedrag van deze subsidie is bewaard voor 2022 daarom is er geen evaluatie ervan ingevuld
(dat is bij wijdoenmee bekend).

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.
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.

1019,35 Totale reiskosten koor

Totale dirigent vergoedingen bij
1043,16 optredens
Totale dirigentkosten voor
2062,63 repetities van koor
1501,26 Totale kosten studie weekend
Kosten verjaardagen taart per lid
en kaarten bij kerst en in
139,09 coronacrisis ter aanmoediging
Huur tobaco theatre let op
907,5 voorstelling is uitgesteld
411,38 Kosten catering bij optredens
Totale kosten muziek opnames
450 voor koor
342,87 Kleding voor koor ivm optredens
Overige kosten als websitekosten
zakelijk bank verkeer, materiaal
354,57 en telefoonkosten
8231,81 Saldo uitgaven
4535,14 Saldo netto

Let op de leskosten dirigent en repetitor tijdens studieweekend zijn onder totale dirigentkosten gerekend

