Jaarrekening new life koor groningen 2017
Inkomsten/ bijdragen bedrag
200
200
135
120
150

Inkomsten specificatie
Vergoeding optreden bij hanze
hoge school mei 2017
Vergoeding optreden in bedum
nov 2017
Vergoeding optreden in urk in
nov 2017
Vergoeding optreden serieus
request 2017
Vergoeding optreden het
platform voor religie 2017

805 Totale inkomsten optredens
805 Totale inkomsten 2017

Jaarrekening new life koor groningen 2018

Toelichting jaarrekening 2017

Uitgaven bedragen

Uitgaven specificatie
25 Mappen hema 2017
50 Reiskosten optredens 2017
Kosten dirigent bij optredens
280 2017
Inschrijfkosten bij kamer van
50 koophandel dec 2017

50 Totale reiskosten
Totale kosten dirigent vergoeding
280 bij optredens
75 Totale overige kosten
405 Totale uitgaven 2017

Gespaarde geld op 12 feb 2018
van koorlid MO gekregen als gift
280 voor kas
Vergoeding optreden
150 talencentrum april 2018
Vergoeding optreden bij utrecht
verwey jonker instituut 7 juni
313 2018
Vergoeding optreden in schemda
150 sep 2018
Vergoedig optreden in paradigm
500 in juli 2018
Vergoeding optreden in bedum
200 okt 2018
99 Contrubitie geld sep
Koorleden hebben samen de
uniforme polo kosten 8,5 pp
betaald behalve die van de
muzikanten die meededen, die
85 kregen de polo's van de kas
177 Contrubitie geld okt
150 Assen nov 2018
164 Contrubitie geld nov
125 Contrubitie geld dec
390 Kas saldo van 2017
565 Totale inkomsten contributie

1463 Totale inkomsten optredens

280 Totale giften
Totale bijdrage koorleden voor
85 aanschaf uniform

2783 Totale inkomsten 2018

Jaarrekening new life koor groningen 2019

121 Contrubitie geld jan

169,4 BBQ kosten voor koor
Donatiegeld van Kris voor
200 opname leid mag ik dan bij jou
Voorschot colourful het
hoogeland voor een optreden in
2019 ook als bijdragen aan
175 videoclip mag ik dan bij jou
143 Contrubitie geld feb

300 Roden opterden 12 mei
Optreden 19 mei met vrouwen
150 koor
Optreden 5 mei met Assen
250 bevrijingsvestival
126 Contrubitie geld maart

1272,56
139
200
300
250
88
250

366
195
156
156
160
169
195

De vereiniging is pas in dec 2017 ingeschreven bij kamer van koophandel. De toenmalige dirigent Cobien Niuewpoort had
geen vergoeding voor haar lessen. Koorleden hadden ook geen contributie betaald in 2017.
De inkomsten van koor en van dirigent waren alleen vanuit optredens (dirigent kreeg 50% en de rest bleef in de kas van
het koor).
We hadden in 2017 een positief balans met een bedrag van 390 euro in de kas
De samenvatting per catgorie van inkomsten en uitgaven is te vinden in de blauwe cellen

Toelichting jaarrekening 2018

De vereiniging is pas in dec 2017 ingeschreven bij kamer van koophandel. De toenmalige dirigent Cobien Niuewpoort had
het stokje overgedragen aan koordirigent Rani en repetitor Karoun in sep 2018. Zij kregen vergoeding voor hunlessen
vanuit de vereiniging. Koorleden zijn begonnen met het betalen van contributie per sep 2018.
In heeft de vereining voor het eerst een bestuur: voorzitter, penningmeester en secretaris. De inkomsten van koor en van
dirigent waren alleen vanuit optredens, contributies en giften (dirigent kreeg 50% van optredensvergoeding en de rest
bleef in de kas van het koor).
We hadden in 2018 een positief balans met een bedrag van 305,02 euro in de kas, daarnaast ook 390 euro vanuit 2017.
Totaal bleef 695,02 euro in de kas.
De samenvatting per catgorie van inkomsten en uitgaven is te vinden in de blauwe cellen
Toeltichting contributie
Koorleden kwamen en gingen daardoor is de contributie bijdrage niet elke maand hetzelfde gebeleven
Soms gingen koorleden stoppen en andere maanden kwamen koorleden bij

556,7 Totale reiskosten
Totale kosten dirigent vergoeding
425 bij optredens
Totale kosten dirigent en
repetitor voor de repetities
894,78 (lessen)
Totale kosten uniform voor koor
131,5 en muzikanten voor HGT
Totale kosten muziekopnames
70 (achtergrond muziek)
110 Overige kosten
2087,98 Totale uitgaven 2018

Toelichting jaarrekening 2019

De vereiniging betaald structueel reiskosten aan leden die vanuit buiten de stad Groningen moeten komen voor repetities
en optredens en geen inkomen hebben.
De vereiniging is dankbaar voor de steun van meerdere fondsen voor bekostiging van 2 projecten " dagboek van" en " de
immigrant" en het bekostigen van videoclip" mag ik dan bij jou" daarnaast ook voor de gegeven steun aan reiskosten en
dirigent kosten voor meerdere jaren. Ter info de immigrant loopt nog door de komende jaren en is pas in 2019 begonnen
zal naar verwachting in 2020 worden afgerond.
We hadden in 2019 een positief balans met een bedrag van 7262,95 euro in de kas. Dit geld is ook bedoeld om meerdere
jaren de reiskosten te dekken en het ontwikkelen van een nieuwe achtergrondmuziek bij meerdere theatre programma's
van koor te dekken en het financieren van nieuwe videoclips.
We hebben benefietconcert gehouden op 27 jan 2019 in christelijke greformeerde maranthakerk (CGK) gehouden en de
gehele opbrengst a 1722,1 werd gedoneert aan stichiting Groningen verwelkomt om Syrische vluchtelingen die in Libanon
zijn verder te helpen
De samenvatting per catgorie van inkomsten en uitgaven is te vinden in de blauwe cellen

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.
Toeltichting contributie
Koorleden kwamen en gingen daardoor is de contributie bijdrage niet elke maand hetzelfde gebeleven
Soms gingen koorleden stoppen en andere maanden kwamen koorleden bij

Bijdrage alle leden met karoen
rani aan kosteen studieweekend
Contrubitie geld april
Hanzehogeschool Gr optreden
juni vergoeding
Natuurbegraafplaats eext
optreden juni vergoeding
Optreden 20 juni in gastkerk
zuidhorn vergoeding
Contrubitie geld mei
Optreden 15 juni in assen
vergoeding
Fonds voor aankoop keayborad
van prinsbernard cultuurfonds
(25% van de aankoopwaarde)
Contrubitie geld juni
Contrubitie geld juli
Contrubitie geld aug
Contrubitie geld sep
Contrubitie geld okt
Contrubitie geld nov

Vergoeding project de immigrant
550 vanuit fries project orkest
Vergoeding project de immigrant
vanuit fries project orkest
544,5 optredens 2 10 en 17 nov
350 Vergoeding film festival 1nov
Vergoeding theatre optreden
vluchtelingen werk noord
745 nederland 13 nov
Koorlid stopt met koor en betaald
50 borg jurk
Subsidie prins bernard
cultuurfonds voorstelling
dagboek van in groninen grand
1829 theatre 22 sep 19
Kaartverkoop theatre 22 sep
1830 dagboek van
Vergoeding optreden 28 sep in
150 museum wierdenland
Vergoeding optreden colourful
175 het hoogeland in sep 18
Subsidie haella stichting voor
2000 reiskosten koorleden
Subsidie emmaplein foundation
2600 ivm dagboek van 22 sep 19
Bijdrage prins bernard
125 cultuurfonds kleding koor
Harmannus simon kamminga
fonds reguliere kosten koor
2500 dirigent
Subsidie kunstraad groningen
550 ivm dagboek van 22 sep 19
Subsidie kunstraad groningen
1650 ivm dagboek van 22 sep 19
156 BbQ kosten maart uit leden 19
Hallea subsidie project de
2250 immigrant
Bijdrage groningen verwelkomt
450 aan videoclip mag ik dan bij jou
182 Contrubitie geld dec
695,02 Kas saldo van 2018
1830 Totale inkomsten contributie
6219,5 Totale inkomsten optredens

14520 Totale giften en subsidies
Totale bijdrage koorleden voor
het bekostigen van studie
1272,56 weekend
Totale bijdrage koor voor
325,4 bekostigen 2 keer een BBQ

24912,48 Totale inkomsten 2019

3462,82 Totale reiskosten
Totale kosten dirigent vergoeding
1866,84 bij optredens
Totale kosten dirigent en
repetitor voor de repetities
2984,47 (lessen)
Totale kosten uniform voor koor
voor projecten dagboek van en de
1392,5 immigrant
Totale kosten muziekopnames
600 (achtergrond muziek)
1987,97 Totale kosten catering
Kostsn regie en zanger Nawras en
936,28 kinderkoor bij dagboek van
1272,33 Totale kosten studie weekend
Totale kosten videoclip mag ik
650 dan bij jou incl opname
1477,25 Kosten aanschaf keaboard
Cadeaus verjaardagen en
kerstcadeaus , bouwen van een
website en cadeau aan Rani voor
324,49 winnen prijs UAF
376,1 Koor uitje in Amsterdam
Overige kosten als sleutel, kvk,
materiaal bij hema, bloemen bij
concerten telefoonkosten en bank
318,48 betalingsverkeer
Saldo 2019
17649,53 Totale uitgaven 2019

7262,95

