
Een korte toelichting op de financiële resultaten: 
 
Exploitatie: 
Johanneskoor 
Helaas teren we ook dit jaar weer in op het eigen vermogen van het koor. 
Ondanks dat we een meevaller hadden uit de resultaten van het koorweekend, 
hebben we meer uitgegeven dan voorzien.  
Kosten aan musici vallen hoger uit (meer repetities samen met pianist) en de inhuur 
van derden.  
Sinds dit jaar zijn alle kopieerkosten van ons materiaal voor eigen rekening, 
waardoor die kosten hoger uitvallen. Een beleid rond auteursrechten en kopiëren is 
voorgesteld en een inschatting van de kosten voor de komende jaren gevraagd.  
We hebben vaker in de KA gerepeteerd, maar proberen daarom nu ook meer in 
Vredehorst of Bevrijdingskerk te repeteren.  
Er zijn meer bloemetjes en dergelijke uitgegeven ter ondersteuning van ons sociale 
beleid.  
Al met al op diverse kleine posten meer uitgegeven. Met als gevolg een negatief 
resultaat van 358 euro. 
 
De bijdrage van de Agnesstichting is conform de begroting overgenomen om zo een 
zuiver beeld te houden over de kosten en opbrengsten binnen het koor. 
 
Agnesstichting 
Hier hebben we met name te maken met onzekerheden op de inkomsten. 

 De bijdrage van de koorleden is boven de begroting, echter de opbrengsten 
van donerende derden zijn teruggelopen, waardoor in de exploitatie van de 
stichting ook een verlies wordt gemaakt van 204 euro. 

 Tot mijn spijt heb ik vorig jaar een fout gemaakt bij de schatting van 
achterstallige inkomsten op contributies (verkeerde telling van het aantal 
betalende leden). Hierdoor is er in 2016 minder ontvangen dan was begroot. 
Deze minder inkomsten hebben we dit jaar van het eigen vermogen 
afgeschreven te weten 545 euro. 

 
In totaal lopen onze financiële reserves dit jaar met 1107,- terug. 
 
Begroting 
Bij de begroting van het koor is uit gegaan van een sluitende begroting (inkomsten 
gelijk aan de uitgaven). De begroting wordt sluitend gemaakt door de bijdrage vanuit 
de Agnesstichting. 
 
In de begroting van de Agnesstichting ontstaat nu een tekort op de inkomsten van ca 
457,-. Zonder acties die tot meer donaties leiden, zal dit ten laste komen van het 
eigen vermogen. 
 
We moeten het komende jaar met elkaar dus creatief worden om extra inkomsten te 
generen. Ideeën en hulp zijn welkom! 
 
 


