
uitgaven/inkomsten new life koor groningen 2022
inkomsten/ bijdragen 

bedrag inkomsten specificatie uitgaven bedragen uitgaven specificatie 

7406,07 saldo vanuit 2021 toelichting jaarrekening 2022

1227

gem Groningen basissubsidie 

(BAK) bijdrage aan koor

hier treft u ons financieel verslag van 

2022. Jaarrekening 2021 laat zien dat we 

als saldo 7406,07 euro als saldo mee 

konden nemen naar 2022. De bekostiging 

van studieweekend is gedekt vanuit 

subsidie van 2022 vanuit fonds 

wijdoenmee En Groningen verwelkomt. 

2652

contrubitie geld over jan tm dec 

2022 

Wijdoenmee heeft een bijdrage gedaan van 

1250 voor het betalen van huur vanaf dec 

2022 tm 2023

400

vergoeding optreden in mei in 

Engelbert

Het prins Bernhard cultuurfonds heeft een 

bijdrage gegeven (mobiele collecte van 

2021 was hiervoor gereserveerd). voor 

het bekostigen van onze nieuwe videoclip 

2 harten, de primaire hiervan is in dec 

2022. 

2170

bijdrage wijdoenmee aan 

studieweend 2022

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. 

Deze voorstelling is met succes 

uitgevoerd in 2022.

835

bijdragen koorleden aan 

studieweend 2022

wijdoenmee steunt ook onze project de 

immigrant samen met fries project orkest. 

Hiervan hebben we ook voorstellingen 

moeten uitstellen tot 2022 door de 

coronacrisis. Deze voorstelling is ook met 

succes uitgevoerd. 

200

bijdragen Groningen 

verwelkomd aan 

studieweekend

Emmaplein foundation heeft een bijdrage 

van 1000 euro voor het geven van 

concert in 2022. Dit was niet haalbaar 

door omstandigheden die met corona te 

maken hebben. Dit bedrag reserveren we 

voor de uitvoering in 2023.  

1694,86

vergoeding optreden de 

immigrnt vanuit Fries project 

orkest

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.

210

bijdragen 10 euro pp voor 

cadeau voor bruiloft van een  

koorlid 

1000

bijdrage wijdoenmee aan  

voorstelling dagboekvan 2022 

AM

1250

bijdrage wijdoenmee aan huur 

voor dec 2022 tm 2023

672,12

vergoeding optreden bij Bakkie 

doen vanuit 

vluchtrelingrenwerk NL

300

vergoeding optreden in het 

asielzoekercentrum Eelde 

vanuit COA

480 donaties

1125,7

kaartenverkoop concert 

dagboekvan

2652 totale inkomsten contributie

3066,98 totale inkomsten optredens 

4877 totale giften en subsidies uitgaven bedragen uitgaven specificatie 

4513,61 totale dirigent kosten incl optredens

1679,21 totale reiskosten

489,2 totale kosten naaien kleding

80 totale huur nieuwe locatie per dec

400

totale kosten liederen opnames voor 

koormuziek

300 totale cateringkosten bij optredens

425,5

kosten overige als telefoon betalingsverkeer, 

website  en boodschappen voor koor 

214,16

kosten verjaardagen taart per lid en kaarten bij 

kerst en in coronacrisis ter aanmoediging

3012,83 totale kosten studieweekend juni 2022

210

cadeau van alle leden voor de builoft van een 

koorlid

1753,75

totlale kosten videoclip (reiskosten is bij totale 

gerekend)

3577,75

totale kosten voorstelling dagboek van in AM 

okt 2022 (let op reiskosten bij totale reis kosten 

gerekend en 907,5 was in 2021 aan theater 

betaald) werkelijke totale kosten zijn 4943

634,75 kosten uniform hoedies en tasjes voor leden

394,47 omkostren kleding voor koor ivm optredens

21622,75 totale inkomseten of bijdragen 17685,23 totale uitgaven

saldo 3937,52


