Toelichting Resultatenrekening 2021
Inkomsten
Opvallend zijn de giften: Het bestuur heeft zichzelf hier een taak gesteld, maar heeft hier niet aan
voldaan. Dit moet beter in 2022.
De Eigen Acties: Jantje Beton was geen succes met het flyeren. De OPA is gelukkig weer aan het
aantrekken. De prijzen voor papier (voornamelijk subsidie) zijn dit jaar gestegen.
Bijzondere baten: Het heeft lang geduurd voordat Jan bij de ING-rekening kon. Hier heeft hij een
klacht tegen ingediend. Ter tegemoetkoming heeft de ING €15,- gestort.
Steven wil nog aanstippen dat de situatie van de giften echt erg is. Hij noemt het een jaarlijks falen
van het bestuur en geeft aan dat juist in de coronatijd men vrijgeviger is geweest. Volgens Steven is
het een kwestie van een enkele brief sturen naar oud-leden.

Uitgaven
Activiteitencommissie: Er is veel online geweest aan activiteiten, waardoor er niet veel is uitgegeven.
Praise: Heeft weinig uitgegeven. De partiturencommissie had een groot aandeel in de begroting,
maar heeft nog geen grote uitgave gedaan.
PR: De uitgaven van de website staan nu nog onder beheer, maar deze komen nog onder PR te
staan.
Leon geeft aan dat het vreemd is dat de voorzieningen niet naar de begroting zijn aangevuld. Dit
geeft een vertekend beeld van het werkelijke verlies.
Steven vult aan dat begroting plus de voorgenomen aan te vullen voorzieningen door de ALV zijn
vastgesteld en daarom direct doorgevoerd mogen worden.
Jan zal alsnog de voorzieningen aanvullen zoals begroot.
Anneroos vraagt zich af hoe het komt dat de uitgaven voor de Eigen Acties hoger uitvallen van
begroot. Dit komt door de declaratie voor de flyers van Jantje Beton.
Leon merkt op dat de verzekeringen wel erg omhoog zijn geschoten. Jan weet zo snel niet hoe dit
komt. Steven gooit op dat dit een boete zou kunnen zijn voor het niet tijdig invullen van een
formulier voor de verzekeringsmaatschappij. Jan kan dit niet met zekerheid bevestigen of
ontkennen

