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Toelichting op papier ten behoeve van de buitengewone ALV van 8 december 2020. 
(Zie de bijgevoegde Excel-sheets, die eenieder tot zijn beschikking heeft gekregen.) 
 

Sinds enkele jaren zijn we gewoon met geïnteresseerde leden in september de voorgenomen 
begroting voor het nieuwe jaar door te spreken. Door de onzekere coronatijd is dat er dit jaar nog 
niet van gekomen. De onzekerheden zijn groot, de omstandigheden en vooruitzichten wijzigen 
voortdurend. Nu een sluitende begroting willen maken is een hachelijke onderneming. Wat vandaag 

zeker lijkt, blijkt morgen achterhaald. 
 
Uitgangspunten voor wat we zouden willen, zijn: 

 het koor bij elkaar houden;  

 goed en veilig repeteren;  

 uitvoeringen geven en ons publiek behouden. 
 

Onze inschatting is dat we nu voor grotere uitgaven staan en dat we met minder inkomsten 
genoegen moeten nemen.  
De contributie-inkomsten zullen teruglopen door opzegging of opschorting van lidmaatschappen, 
bovendien stagneert de aanwas van nieuwe leden. Tevens komt het AGK met ingang van 2021 niet 

meer voor de jaarlijkse gemeente subsidie voor de amateurkunst in aanmerking. 
 
We prijzen ons gelukkig dat we de afgelopen jaren een reservepot/noodfonds/calamiteitenfonds bij 
elkaar hebben kunnen sparen. 

Voor de jaren 2021 en 2022 denkt het bestuur een beroep te moeten gaan doen op dit 
calamiteitenfonds. In de extra Algemene Leden Vergadering van december 2017 hebben we 
afgesproken om voor het aanspreken van dit fonds altijd eerst toestemming te vragen aan de ALV, 
zo nodig - indien de tijd dringt - aan een extra-ALV. 

 
In onderstaande voorbeelden zal het bestuur duidelijk proberen te maken, waarom het aanspreken 
van het noodfonds nodig is. 
 

1. Er zijn vaste kosten die zullen doorlopen als huurkosten, ICT-kosten, bankkosten, abonnementen  
en andere bestuurskosten. 
 
Daarnaast zijn er voornemens voor activiteiten en onzekere uitgaven- of inkomstenposten (niet 

hiërarchisch gerangschikt): 
1. organiseren van repetitiemogelijkheden (internet) 
2. doorbetalen dirigent en repetitor 
3. organiseren van activiteiten (Koordag Ede, Open Monumenten Dag, zoom-repetities, etc) 

4. financieren bouwkundige aanpassingen aan repetitiegebouw (o.a. ventilatie) 
5. concertmogelijkheden (aantal concerten, zaal, bezoekersaantal, begeleiding) 
6. aantal contributie betalende leden en hoogte contributie bij halve of hele lockdowns 
7. kwaliteits-activiteiten als extra zanglessen 

8. organiseren van PR-activiteiten 
 
Alles onder voorbehoud en afhankelijk van de geldende coronaregels, planningsmogelijkheden en 
veiligheidsvereisten. 

 
Zoals gezegd is op dit moment een sluitende begroting willen maken een hachelijke onderneming. 
Wat zeker lijkt vandaag, blijkt morgen achterhaald. Maar, des te belangrijker om een begroting en 
scenario’s te maken om richting te bepalen en de speelruimte te verkennen. 
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Dat hebben we dan ook gedaan in een tweetal varianten per jaar. Alle met verschillende aannames 
over welke activiteiten in 2021 en 2022 opgepakt zouden kunnen worden. 
(Andere varianten zijn uiteraard ook denkbaar, de doorrekeningen van bijvoorbeeld de 

concertvarianten kunnen als modules van het ene scenario in het andere geplakt worden). 
 
We willen graag met jullie een en ander doornemen met wat cijfers. 
 

Saldo calamiteitenfonds per 2021:  €125.000 
saldo kasgeld vereniging per 2021:  €  25.000 (bij benadering) 
 
Stand van zaken 2020 (november) 

Zoals het er nu naar uit ziet, zal het jaarresultaat 2020 uitkomen op geen winst, geen verlies. 
 Jaarresultaat; € 0 
 
Scenario 2021-I 

Deze variant 2021 behelst één concert in de Westerkerk. De begroting blijft onder de 
€40.000 en we ontvangen mogelijk toch subsidie van het AFK (€ 4.000).  
Jaarresultaat: minus €7.000. 

 

Scenario 2021-II 
2021 kent een totale stop tot 1-4-2021, daarna zingen we ons Westerkerkconcert en bereiden 
een tweede beperkt concert in het concertgebouw voor; ook enige investering in kwaliteit, 
PR, Ede en de OMD:  

Jaarresultaat: minus €21.000 
 
Scenario 2022-III 

Voor 2022 is een scenario met 2 concerten ingetekend: 1x Westergasfabriek met orkest en 1x 

in het Concertgebouw zonder orkest, met bezoekersbeperkingen, wel normaal koorleven: 
Jaarresultaat: minus €21.000 

 
Scenario 2022-IV 

Voor 2022 zijn er 2 concerten, beide in het Concertgebouw met orkest, maar met een 
beperkt publiek, het koorleven is als vanouds 
Jaarresultaat: minus €43.000  

 

scenario I + III:  - €7.000 - €21.000 =  €   28.000 negatief 
per 2023 resteert in calamiteitenfonds   €   97.000 
 
scenario II + III:  - €21.000 - €21.000 = €  42.000 negatief 

per 2023 resteert in het calamiteitenfonds  €  83.000 
 
scenario I + IV:  - €7.000 - €43.000 =  €  50.000 negatief 
per 2023 resteert in calamiteitenfonds   €  75.000 

 
scenario II + IV:  - €21.000 - €43.000 = €  64.000 negatief 
per 2023 resteert in het calamiteitenfonds   €  61.000 
 

Let op het zijn “achterkant van een sigarendoosje-berekeningen”. 
 
De vraag van het bestuur is niet om nu voor een scenario te kiezen, de vraag is welke elementen 
komen in de discussie naar voren als waardevol en prioritair en welke zijn dat minder. En zijn er 

wellicht nog andere prioriteiten waarmee rekening moet worden gehouden. 


