
Korte toelichting bij jaaroverzicht 2021. 

 

Algemeen: 

De begroting voor het jaar 2021 is,evenals het jaar ervoor beïnvloed door 

de coronamaatregelen, die door het kabinet waren opgelegd. 

In het begin van 2021 konden er geen repetities op de gebruikelijke 

manier gehouden worden, het Winterkamp kon niet doorgaan en er 

konden geen concerten in het voorjaar gegeven worden. 

De uitgestelde toernee naar Duitsland in de zomer hebben we helaas weer 

een jaar moeten opschuiven en het Zomerkamp was wederom niet in het 

Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche, maar in de Cultuurkoepel in Heiloo.   

Gelukkig was het na het Zomerkamp wel mogelijk om twee concerten te 

geven, zij het met een beperkt aantal toeschouwers.  

Door alle onvoorziene omstandigheden zijn enkele posten in de begroting 

van dit jaar groter of juist kleiner geworden. Maar gelukkig bleek 2021 

geen jaar waarin er verlies is geleden. 

 

Kosten 

 De kosten voor de dirigent zijn even groot, zoals begroot, maar 

daarbij moet wel vermeld worden dat € 2000 nog kosten waren van 

2020. Daarbij waren er minder concerten dan begroot, dus alles bij 

elkaar genomen klopt de begroting wel. 

 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 2021 

ingediend (€ 2500 kortlopende schulden) 

 Er is dit jaar geen muziek gespeeld, die gehuurd was bij Albersen, 

dus daarom geen uitgaven voor muziek dit jaar. 

 Het was dit jaar niet mogelijk om een winterkamp te houden en 

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. 

 De organisatie- en bestuurskosten zijn weliswaar iets lager dan 

begroot, maar er waren toch onvoorziene kosten, zoals zelftesten 

om tutti-repetities mogelijk te maken. De kosten voor de 

slagwerkbus zijn nu apart vermeld, maar vielen vorige jaren onder 

verschillende noemers. 

 Bij de concertuitgaven valt ook €1800, dat aan Victor Zumpolle is 

uitbetaald voor een muzikale opdracht voor de Provincie 

Noordholland aan het einde van 2020. 

 

Opbrengsten 

 De concertinkomsten zijn lager dan begroot, omdat er in 2021 maar 

twee concerten gegeven konden worden, met een beperkt aantal 

bezoekers. Bij de inkomsten valt ook € 7250 dat de Provincie 

Noordholland heeft betaald voor muzikale Nieuwjaarsgroeten voor 

2021 en 2022. 

 Het geplande Provincieconcert en het concert op het Amstelveld 

(uitgekochte concerten) konden helaas weer niet doorgaan.  

Het orkest is wel gevraagd om een concert te verzorgen voor 

“Willibrordus draait door” , begin september 2021. 

 De inkomsten door contributie zijn lager door een lager aantal 

orkestleden én een lagere contributie (€ 50 pp) voor 2021. 

 De inkomsten via subsidies zijn hoger uitgevallen dan begroot, 

omdat het orkest meer subsidie van de gemeente Alkmaar heeft 

ontvangen dan voorgaande jaren. 
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