
Korte toelichting bij jaaroverzicht 2020. 

 

Algemeen: 

De begroting voor het jaar 2020 is volledig achterhaald door de 

coronamaatregelen, die door het kabinet zijn opgelegd. 

Repetities moesten online of in aangepaste setting gebeuren, 

(uitgekochte) concerten konden niet gegeven worden en ook het 

zomerkamp met aansluitend de geplande tournee naar Duitsland kon niet 

volgens plan plaatsvinden. 

Maar dit jaar heeft ook mooie dingen gebracht: de Cultuurkoepel bood ons 

de gelegenheid om toch nog met het gehele orkest te repeteren en was 

een fantastische mogelijkheid om toch nog een zomerkamp te houden. 

Mede dankzij de gastvrijheid van gastgezinnen en de inzet van vrijwilligers 

kunnen we terugkijken op een fijne zomerweek, met als slot zelfs de 

mogelijkheid om een concert in de Vest te geven. 

Met de opdracht van de Provincie Noord-Holland om een muzikale groet in 

de vorm van een film te maken heeft het orkest laten zien dat er, ondanks 

alle beperkingen, toch nog heel veel is bereikt dit jaar. 

Door alle onvoorziene omstandigheden zijn enkele posten in de begroting 

van dit jaar groter of juist kleiner geworden. Maar gelukkig bleek 2020 

geen jaar waarin er verlies is geleden. 

 

Kosten 

• De kosten voor de dirigent zijn lager dan begroot. 

Dit komt doordat er minder concerten mogelijk waren dit jaar en de 

declaratie voor Q4 (ruim €2000) is nog niet betaald (kortlopende 

schulden) 

• De kosten voor de repetitoren vallen lager uit dan begroot. 

Dit komt doordat het aantal repetities lager was dan voorzien en 

een aantal repetitoren heeft nog niet alle declaraties voor 2020 

ingediend (€ 1266 kortlopende schulden) 

• De concertuitgaven zijn lager dan begroot, omdat er in 2020 een 

aantal geplande concerten niet kon doorgaan. 

Wel moet er nog € 1850 (kortlopende schulden) worden betaald aan 

Victor Zumpolle voor het filmen en monteren van de film in opdracht 

van de Provincie Noord-Holland. Deze kosten worden betaald met de 

inkomsten van de uitgekochte concerten. 



• Minder concerten betekent ook dat de kosten voor de muziek lager 

uitvallen dan begroot. 

• Het zomerkamp heeft in een andere vorm plaatsgevonden dan 

gepland. Er waren geen kosten voor het verblijf in het Koos 

Vorrinkhuis en de geplande reis naar Duitsland kon helemaal niet 

doorgaan. Wel waren er nog kosten voor de huur van de 

Cultuurkoepel en het avondeten en verdere catering tijdens deze 

week. 

• De huur voor de repetitieruimte is hoger dan begroot, doordat er 

extra huur betaald moest worden voor de Cultuurkoepel.  

De ruimte van de Cultuurkoepel bood het orkest de gelegenheid om 

tutti-repetities mogelijk te maken. 

 

Opbrengsten 

• De concertinkomsten zijn lager dan begroot, omdat er in 2020 maar 

twee concerten gegeven konden worden, waarvan één met een 

beperkt aantal bezoekers. 

• Het geplande Provincieconcert en het concert op het Amstelveld 

(uitgekochte concerten) konden helaas niet doorgaan.  

Daar tegenover staat de opdracht van de Provincie Noord-Holland 

om een muzikale groet in de vorm van een film te maken.  

De vergoeding voor deze opdracht (€ 4250) is nog niet voldaan 

(debiteuren) 

• De inkomsten door contributie zijn lager door een lager aantal 

orkestleden én een lagere contributie (€ 55 pp) voor het 

zomerseizoen. 

• De inkomsten via subsidies zijn hoger uitgevallen dan begroot, 

omdat het orkest naast de toegekende subsidie van de gemeente 

Alkmaar ook € 4000 aan TOGS van het Rijk heeft ontvangen. 
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