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Toelichting 
 
In 2017 draaiden de commissies bijna volledig op het bestuur. Ook de financiën reflecteren dit. 
 

Inkomsten 
- Er is flink wat subsidie binnengekomen. Het grootste deel is €4.000,- voor de traplift. Dit geld 

is meteen doorgezet naar de Stichting parochieel centrum De Kapelaan, omdat zij de kosten 
dragen van de traplift. Ook is er €500,- binnengekomen vanuit de Pelgrimshoeve. Deze 
subsidie is aangevraagd voor de dirigentencursus. 

- De inkomsten van Praise zijn ten opzichte van de begroting verdubbeld. Er is vaker buiten de 
deur gezongen dan initieel gepland was.  

- De reguliere barinkomsten zijn ten opzichte van vorig jaar ver achtergebleven. Het is niet 
alleen lager dan begroot, maar ook nog veel minder dan in 2016. Dit is in lijn met minder 
uitgaven aan activiteiten. 

- Bijzondere baten zijn onverwacht inkomsten. De €1.500,- die hier staat, is het geld dat eerst 
stond bij de afschrijving inventaris op de balans. Omdat we niet zeker wisten of inventaris 
werd overgenomen, zijn we in de afgelopen jaren begonnen aan het afschrijven van de 
inventaris. Dit was een voorzorgsmaatregel. Aangezien de complete inventaris is 
overgenomen, krijgen we dit geld terug bij de inkomsten. 

- Er is minder uitgegeven, dus ook de voorzieningen zijn niet naar planning vrijgekomen. 
 

Uitgaven 
- De penningmeester heeft door het onbegrip omtrent verzekeringen hier een verkeerde 

begroting tegenaan gezet. Hier is iets meer uitgegeven. 
- Er is niet voldoende uitgegeven, zowel door Activiteiten, PR en Beheer, voor de inrichting van 

de bedrijfsbox. 
- Praise heeft aardig uitgegeven, maar een deel hiervan is in plaats van uitgaven aan 

Partituren, uitgaven aan apparatuur voor de muziekgroep geweest. 
- De €4.000,- bij diversen is de bovengenoemde subsidie die in zijn geheel is doorgezet naar de 

stichting voor de traplift. 
- Aan de voorzieningen is meer uitgegeven dan begroot is. Een voorziening moet je zien als 

een spaarpot voor toekomstige uitgaven. Voor bijvoorbeeld de dirigent zijn de uitgaven al 
jaren vooruit in te plannen en ook weten we dat er voor het legaliseren van de Partituren 
een hoop uitgegeven moet gaan worden. Praise is op het moment het meest actieve deel 
van WESP, dus dat Lustrum zal iets uitgebreider neergezet mogen worden. Het uitbreiden en 
vervangen van apparatuur voor de Muziekgroep staat ook nog steeds hoog op de agenda. Zo 
is er dus aardig wat bijgevuld. 

 


