
 

 

Jaarverslag 2020 en begroting 2021 
INKOMSTEN UITGAVEN

Omschrijving begroting 

2021

realisatie 

2020

begroting 

2020

Omschrijving begroting 

2021

realisatie 

2020

begroting 

2020

Donaties 8.400 8.366,30 9.000 Bestuurskosten 1.125 1.680,04 1.450

Rente bank/giro 0 0 Nieuwsbrief 6.000 2.281,84 5.000

Opbrengst concerten 4.500 0,00 1.500 Kosten concerten 4.500 0,00 1.500

Opbrengst CD's 1.600 1.635,25 3.000 Kosten CD's 1.500 1.988,80 250

Open Dag 20 juni 2020 0 1.000 Open Dag 20 juni 2020 0 1.000

Diverse baten 0 0 Onderhoud website 250 210,06 170

Uitkering Lehman Brothers 0 28,54 0 Aankopen Marnskap 1.125 5.000

Onvoorzien 0 130

Resultaat 3.869,35

Telling: 14.500 10.030,09 14.500 Telling: 14.500 10.030,09 14.500

 

In 2019 heeft het bestuur besloten om de donateurs inzicht te geven in de financiële activiteiten van de Stichting 

en is besloten om jaarlijks een financieel verslag op te nemen in de eerste nieuwsbrief van het jaar. 

U treft hier het overzicht aan van de inkomsten en uitgaven over 2020 met daarbij de begroting voor 2021. 

In de post donaties wordt weinig verandering verwacht ten opzichte van 2020. Helaas zijn er in 2020 meer 

donateurs weggevallen dan dat er nieuwe donateurs zijn bijgekomen. Hopelijk wordt dat in 2021 andersom. Ook 

de verkoop van de cd’s is minder geworden omdat er geen concerten (taptoe, Korpsconcert) waren waar cd’s 

verkocht konden worden. Hierdoor vond verkoop alleen plaats via onze website Stichting Vrienden 

Marinierskapel  

Bij het kopje bestuurskosten zijn de kosten opgenomen van onder meer het service-abonnement op het 

boekhoudprogramma, portokosten, de kosten bij afscheid van bestuursleden en eventueel cadeaus aan derden. 

Onder de noemer kosten cd’s zijn de kosten opgenomen van de aankoop van cd’s en de verzendkosten. De 

opbrengst hiervan is terug te vinden bij opbrengst cd’s. 

Vanwege alle coronamaatregelen heeft er in 2020 geen Vriendendag plaatsgevonden, hoewel deze wel was 

gepland. Voorlopig staat een concert voor de Vrienden en oud-leden gepland voor 11 maart 2021.Nadere 

informatie hierover zal in de nieuwsbrief worden opgenomen. 

De post Aankopen Marnskap is bedoeld om verzoeken van de Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers te 

honoreren. 

Wanneer u vragen heeft over dit overzicht kunt u die aan de penningmeester stellen via het emailadres 

penningmeester.svmk@gmail.com   
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