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Verslag Algemene Ledenvergadering 11 januari 2023 PuurZangEnzo 

Aanwezig namens bestuur: 

Karin van Reeuwijk – voorzitter 

Marianne Wolters – secretaris/algemeen bestuurslid 

Werner van Dorst – secretaris/algemeen bestuurslid 

Hans Hagenaars -penningmeester 

Aanwezige leden: 32, (afwezig 6) 

Alejandro Orozco: dirigent 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij deze uitgestelde ALV, die volgens de statuten 

uiterlijk 30 november 20221 had moeten plaatsvinden. Onder meer vanwege corona is dat in 2022 

niet gelukt. Het bestuur zal ervoor zorgen dat de volgende ALV tijdig en in overeenstemming met de 

in de statuten gestelde termijn zal plaatsvinden. 

De agenda blijft ongewijzigd. 

2. Mededelingen 

Oscar Wildschut en Annemarie Wulffraat hebben per e-email een punt voor de rondvraag ingebracht 

en komt tijdens de behandeling van dat agendapunt aan de orde. 

 

3. Verslag Algemene ledenvergadering 24  november 2021 

De voorzitter koppelt de stand van zaken met betrekking tot de acties uit het verslag terug:  

 

Pagina 1: 

➢ Subsidie van € 1.500,- bij gemeente Rotterdam is aangevraagd en ontvangen. Ook voor 2023 

zal die worden aangevraagd; 

➢ De samenstelling van de kascommissie  2022 is in overeenstemming met afspraken: 

Annemarie Wulffraat en Sjoerd Spoelstra vormden dit jaar de kascommissie 

Pagina 2: 

➢ Aandacht voor extra/nieuwe initiatieven om leden te werven 

➢ Project TOP 1000 en Yarden warm houden en indien mogelijk deelname overwegen 

Beide actiepunten zijn voor de PR-commissie.  Zij doet hierover verslag bij haar terugblik 

later tijdens het overleg. 

Pagina 4: 

➢ Oude afspraken  handhaven. Dit onderwerp hangt samen met de vragen van Oscar 

Wildschut en Annemarie Wulffraat. Komt tijdens de rondvraag aan de orde. 

➢ Actuele standaardopstelling is gemaakt. 

 
1 Verenigingsjaar loopt tot en met 31 mei. Binnen zes maanden na afloop moet de ALV plaatsvinden: uiterlijk 30 
november dus. 
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➢ Actualiseren websiteteksten  is gereed. Wijzigingsvoorstellen kunnen te allen tijde 

doorgegeven worden aan Sjoerd. 

➢ Het artistiek concept van het nieuwe programma is inmiddels uitgewerkt en het koor is 

hierover geïnformeerd. 

➢ De dirigent  is betrokken bij de ontwikkeling van het artistiek concept. 

➢ Het bestuur is er nog niet aan toegekomen het DNA van PZE in overleg met commissies en 

Alejandro te beschrijven. Inmiddels heeft Wim aangeboden hierbij te willen ondersteunen. 

Na het grote optreden pakken we  dit onderwerp op.  

Actie: Beschrijven DNA (Wim Dumas en bestuur in overleg met commissies en dirigent) 

Pagina 5: 

➢ In overleg met de dirigent is afgesproken geen gebruik meer te maken van de computerstem. 

Alle nieuwe arrangementen zijn  ingezongen. De bestaande computerbanden zullen niet 

opnieuw  ingezongen worden. Desgewenst kan na een repetitie een partij opgenomen 

worden. 

➢ Het aanvullend repertoire voor  What’s in a name is in overleg met het koor verder 

samengesteld en afgerond. De repertoirecommissie benadrukt tijdens haar terugblik dat de 

leden hier ten opzichte van het verleden een grote inbreng in hebben gehad. 

➢ Er is initiatief genomen om aan het optreden bij de Floriade een weekendje/nachtje vast te 

plakken. Hier bleek uiteindelijk te weinig animo voor. 

➢ Het bestuur heeft tussentijds stand van zaken teruggekoppeld aan het koor. Vooral via 

Whatsapp en tussentijdse mededelingen tijdens repetitieavonden. 

Pagina 6: 

➢ Repetitietijden zijn na corona als volgt aangepast: 20.00 tot 22.00 met korte pauze. 

Pagina 7: 

➢ De repertoirecommissie heeft een proces voor de keuze van  nieuwe nummers uitgedacht en 

uitgevoerd. Leden mochten suggesties voor aanvullende nieuwe nummers aandragen. De 

repertoirecommissie heeft in overleg met de dirigent een keuze gemaakt. 

➢ Sjoerd Spoelstra en Christine van Herk zijn als nieuw lid toegetreden tot de 

repertoirecommissie. 

➢ Met het oog op overzicht en uniformiteit heeft het de voorkeur dat niet teveel mensen  

rechten hebben om de site aan te passen. In overleg met Sjoerd kunnen hierover afspraken 

worden gemaakt en krijgen ‘sitebewerkers’ van hem een korte cursus. Maartje en Petula 

melden zich aan. 

➢ De optreedcommissie heeft in Sandra een vervanger voor Annemarie gevonden. Versterking 

blijft echter wenselijk. 

Pagina 8 

➢ PR-en ontspanningscommissie zijn geïntegreerd en bestaan beide uit dezelfde personen. 

➢ Het bestuur achtte de opstelling van richtlijnen voor de lief- en leedcommissie niet nodig. We 

zijn immers een kleine overzichtelijke vereniging, waarin de lijnen kort zijn. 

4. Jaarcijfers, verslag kascommissie 

Sjoerd Spoelstra  en Annemarie Wulffraat hebben de jaarstukken gecontroleerd. Hans heeft enkele 

vragen naar tevredenheid beantwoord. De kascommissie heeft verder geen opmerkingen. De balans 
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over 2021, de prognose voor 2022 en de begroting voor 2023 zijn vooraf aan de leden toegestuurd. 

Hans geeft per document een korte toelichting. 

Balans 2021 

De penningmeester constateert dat PZE in 2021 gemiddeld 37 leden had. De contributie vormt de 

belangrijkst inkomstenbron. Daarnaast was er, zoals aangekondigd een terugstorting van Rotjekoor, 

dat vanwege corona in 2021 niet doorging, maar waarvoor we al hadden betaald. Ook de kosten voor 

huur en dirigent waren lager, omdat we minder gerepeteerd hebben vanwege corona. Per saldo 

sluiten we het jaar af met een beperkt positief resultaat van € 23,-. 

Prognose 2022 

Het aantal leden is gelijk gebleven ten opzichte van 2021.  Daarnaast hadden we relatief veel 

inkomsten uit optredens: totaal € 1.800,- voor  optreden op de rivercruisesboten (met dank aan 

Wendy Dortland!!!), het Rotterdamse wijkenfestival en natuurlijk de Floriade. Daarnaast hebben we 

ook € 1.500, - van de gemeente Rotterdam ontvangen. 

Uitgaven zijn weer redelijke redelijk op het normale niveau, maar nog steeds iets lager omdat we 

begin 2021 minder konden repeteren vanwege corona. Prognose is dat we zullen afsluiten met een 

positief saldo van bijna € 1.700,-. 

Op verzoek van Loes Poublon licht de penningsmeester toe dat de bankkosten de kosten zijn die ING 

rekent voor het instandhouden van je rekening. Voor een zakelijke richting zijn deze hoger dan voor 

een privé-rekening. 

  

Op basis van deze gegevens verleent de ALV het bestuur bij acclamatie decharge voor het gevoerde 

bestuur. 

Prognose 2023 

Bij de opstelling van deze prognose zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  zelfde ledenaantal 

als in 2022,  inkomsten uit subsidie van gemeente Rotterdam, kosten voor de zes resterende 

arrangementen voor  What’s in a name én een geprognosticeerd negatief resultaat van het grote 

optreden. De omvang daarvan is nog afhankelijk van te maken keuzes en uiteraard de kaartverkoop. 

In de prognose is nu uitgegaan van een verlies van € 850,-. Dat is gebaseerd op 90% bezetting van de 

zaal en kaartprijs van € 19,50. Tijdens de rondvraag komt dit onderwerp terug, waarin de volgende 

keuzes voorliggen: 

1. Kaartje van € 17,50 => verlies van ca. € 1.400,- 

2. Kaartje van € 19,50 => verlies van ca. €    800,- 

3. Kaartje van € 21,50 => verlies van ca. €    200,-. 

Wim Dumas vraag zicht af of 90% een realistische inschatting is.  Op basis van de ervaringen uit het 

verleden is dat zeker het geval. Zeker nu er sprake is van een kleinere zaalcapaciteit dan bij 

optredens in het verleden. 

5. Samenstelling bestuur 

Marianne Wolters neemt na vijf en half jaar afscheid van het bestuur. Onder dankzegging en een 

groot welgemeend applaus van de ALV neemt zij afscheid.  Hans Hagenaars is inmiddels 12 jaar lid 

van het bestuur en heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld voor nog een periode van 2 jaar. Karin 

van Reeuwijk en Werner van Dorst zijn bereid het tweede deel van hun bestuursperiode in te gaan. 

Daarnaast hebben Angelique  Datthijn en Sandra van der Zon zich beiden kandidaat gesteld voor het 

bestuurslidmaatschap. Voor Angelique Datthijn is het een nieuwe uitdaging.  Sandra van der 
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Zonheeft al eerder in het bestuur gezeten.  Per acclamatie stemt de ALV in met de samenstelling van 

dit nieuwe bestuur, dat nu met vijf leden weer op volle sterkte is. De rol- en taakverdeling zal in het 

eerste bestuursvergadering aan de orde komen. 

6. Terugblik en vooruitblik bestuur: terugkoppeling acties én beslispunten tafeltjesavond 

De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar, dat roerig begon. Op 14 januari mochten we van het 

Rijk weer samen gaan zingen. Tijdens de opstart stond veiligheid centraal en heeft het bestuur 

conform richtlijnen bij de deur de coronatestbewijzen gecontroleerd. Dit was niet leuk, maar wel 

noodzakelijk om te zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen.  Dit, in combinatie met het feit 

dat het voor iedereen onwennig was, maakte dat het begin van het jaar moeizaam was.  De 

optredens in Hoogvliet en Pernis in het kader van de Rotterdamse wijkshows was het eerste moment 

waarin het oude PZE gevoel weer begon terug te komen. Dit werd voortgezet door onze optredens 

op de cruiseboten, Rotjekoor en de Floriade. Deze focus gaf nieuwe energie en sterkte het bestuur in 

de overtuiging dat het goed was om in juni 2023 het grote optreden definitief in te plannen. Deze 

deadline geeft focus, maar bracht ook spanning met zich mee: vragen over het repertoire, 

onzekerheid over of we wel op tijd klaar zouden zijn en of het artistiek concept wel voldoende 

interessant is. Daarnaast blijft er regelmatig discussie over de Enzo. Dit is mede het gevolg van het 

feit dat we na het vertrek van Fien en Thera de vanzelfsprekendheid een beetje weg is. Gelukkig zijn 

er nieuwe mensen in het gat gesprongen en hebben groepjes leden een nummer geadopteerd.  Het 

is voor iedereen even wennen, maar als iedereen er de schouders onder blijft zetten, moet het goed 

komen. Deze werkwijze sluit ook aan op het uitgangspunt dat we samen het koor maken en dus ook 

allemaal een steentje bij moeten bijdragen.  

Voor de eerste helft van 2023 ligt de focus volledig op het grote optreden. Het optreden in februari  

in het Isala theater bij het Encore festival is daar een voorbereiding op. In mei gaan we oefenen in de 

spiegelzaal. Het bestuur kijkt echt uit naar deze nieuwe show en naar het gezamenlijk toewerken 

daarnaar toe. In juni beraadt het bestuur zich op de tweede helft van 2023. 

7. Terug en vooruitblik dirigent 

De dirigent ontvangt uit handen van de voorzitter nog een verlaat kerstcadeau als dank voor zijn 

inzet in 2022. 

De dirigent geeft aan dat veel koren de coronaperiode niet hebben overleefd. PZE gelukkig wel. Ook 

hij merkte ook dat de optredens op de boot weer nieuwe energie gaven.  Hij 

constateert/waarschuwt dat over 15 repetities het grote optreden al is. Dat betekent  dat we over 10 

weken eigenlijk helemaal klaar moeten zijn, zodat er nog vijf repetities zijn om de puntje op de “í te 

zetten. Hij roept de leden op vanaf nu goed te oefenen en de nummers thuis veel te luisteren en de 

tekst snel uit het hoofd te leren.  Ook roept hij iedereen op tijd te zijn, zodat de repetitie echt om 

20.00 uur kan beginnen.  Hij zal vanaf nu ongeveer één arrangement per week opleveren, om te 

beginnen de Nederlandse medley. 

 

Op suggestie van Wendy Dortland zullen we te zijner tijd kijken of het wenselijk is om wellicht ook 

tijdens schoolvakanties gewoon te blijven repeteren.   

Actie: Medio maart bepalen of we tijdens meivakantie doorrepeteren (bestuur in overleg met 

commissies en dirigent) 

 

Wim Dumas vraagt ook aandacht voor het oefenen van de oudere nummers  van het What’s  in a 

name repertoire voor de nieuwe  leden. Hij heeft sowieso behoefte aan om wat meer structuur: 
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tijdig publiceren voor het huiswerk en dit ook repeteren tijdens de repetitieavond.  Daarnaast zal de 

artistieke commissie snel de definitieve volgorde van de nummers bekend maken. 

8. Van de commissies 

Artistieke commissie (Maartje van Aalst, Christine van Herk, Trudy van Bladel, Loes  Poublon, Rebekka 

Soeters, Yvonne Rodenrijs, Bettina Stief en Fien de Koning )  

Maartje  van Aalst blikt terug op een intensief jaar. Commissie bestaat uit in totaal acht personen.  

Dit is soms best lastig, maar over het algemeen is het prettig: Het stimuleert het creatieve 

denkproces. Er is veel tijd besteed aan het vormgeven van het artistieke concept. Dit wordt nog 

verder uitgewerkt. Idee is bijvoorbeeld om te starten met een filmpje waarin alle leden zich 

voorstellen. Het kledingvoorschrift is gereed. Hoe dat er voor iedereen persoonlijk uitziet is mede-

afhankelijk van de opstelling, die weer afhankelijk is van het aantal mensen dat deelneemt. 

Actie: Deelname aan Loes Poublon doorgeven (allen) 

 

Terugblik repertoirecommissie (Christine van Herk, Oscar Wildschut , Sjoerd Spoelstra en Angelique 

Datthijn) 

Angelique geeft aan dat ten opzichte van 12 jaar geleden (waarin de dirigent min of meer besliste) de 

keuze van het repertoire (en het thema) op meer democratische wijze tot stand komt. Leden hebben 

nummers kunnen aandragen. Daarna beoordeelt de repertoirecommissie samen met de dirigent of 

het nummer geschikt is voor een koor en onderzoekt of een muziekband beschikbaar is. Tot slot kijkt 

de repertoirecommissie nog of zij het passend vindt voor PZE.  

Tussentijds zijn we op basis van signalen uit het koor tussentijds een aantal nummers gewijzigd. 

Natuurlijk is niet altijd iedereen 100% tevreden, maar over het algemeen is de repertoirecommissie 

van mening dat er nu een goed afgewogen en breed gedragen repertoire is. 

Petula zou het prettig vinden als de repertoirecommissie actief terugkoppelt over de suggesties 

vanuit het koor en de afwegingen van de commissie.  

Actie: actiever communicatie over keuzes repertoire (repertoirecommissie) 

PR-ledencommissie (Petula Peters, Jan van Staveren en Wendy Dortland) 

Wendy Dortland blikt aan de hand van drie kerntaken van deze commissie terug op het voorgaande 

jaar: 

1.Externe bekendheid algemeen: 

Op Facebook is aantal berichten geplaatst en aan website zijn enkele aanpassingen gedaan. Een 

nieuwe actuele groepsfoto is gemaakt. 

2. Actieve en passieve acquisitie optredens, al dan niet betaald 

Dit heeft geleid tot vier optredens voor de riviercruises, Rotjekoor (niet betaald), Rotterdamse wijken 

en de Floriade. We hadden ons ook opgegeven voor het Encorefestival, maar dat is in 2022 afgelast. 

3. Ledenwerving 

Op dit punt is de commissie niet heel actief geweest. Desondanks hebben we nieuwe leden mogen 

verwelkomen, die zich aanmelden via website/e-mailadres. Gastvrouw Bettina Stief neemt hierop 

initiatief. 

Naar aanleiding hiervan geeft Petra  van der Most aan dat zij binding heeft gehouden met 

Yarden/Dela: Haar contactpersoon daar weet niet wat de toekomst zal brengen, maar houdt PZE op 

het netvlies. 
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Petula Peters heeft contacten onderhouden met de organisatie van Top 2000 en heeft onze 

lockdown video’s gestuurd. In september hebben ze laten weten dat dit evenement dit jaar niet 

wordt gehouden. Ze zullen ons laten weten of er in 2023 wel weer een Top2000 plaatsvindt.  

Voor wat betreft 2023 staat alles in het teken van het grote optreden op 3, 4 en 5 juni.  Er is nog veel 

te doen: logo v/h thema, flyer, banner, posters, programmaboekje, social media, kalender Islemunda 

Theater, persbericht, uitnodigingen versturen, fotograaf/filmer regelen en eventueel sponsors 

zoeken. Vanuit bestuur is al eerder aangegeven tot die tijd geen verzoeken voor optredens 

honoreren, tenzij we daar het repertoire van What’s in a name ten gehore kunnen brengen (try 

outs). Om die reden wel Isala Encore en eventueel de riviercruises.  

Wendy Dortland doet slot een oproep voor een extra lid . Bij voorkeur iemand met creativiteit en/of 

digitale vaardigheden. 

Terugblik gastvrouw (Bettina Stief) 

Bettina Stief heeft sinds maart deze taak met veel plezier overgenomen van Carla. 

Zij heeft inmiddels met 14 mensen via e-mail contact gehad, waarvan er 11 ook daadwerkelijk zijn 

gekomen. Dit heeft geleid tot 5 nieuwe leden. Inmiddels zitten alweer drie nieuwe mensen in de 

pijplijn.  De eerste komt volgende week kijken. 

Terugblik websitecommissie (Sjoerd Spoelstra) 

Sjoerd maakt het nieuwe wachtwoord bekend dat vanaf nu nodig is om het ledenportaal te 

benaderen: sperWer23@ 

 

Optreedcommissie Carla Dans en Sandra van der Zon 

Na de zomervakantie is de commissie gestart met de voorbereidingen voor het grote optreden.  

Inmiddels liggen we redelijk op schema. De commissies overleggen met het bestuur één keer per 

maand gezamenlijk om de voortgang te bewaken. Dit werkt heel prettig. 

 

Sandra van der Zon roept de leden op zich aan te melden voor losse klussen, want er is genoeg te 

doen. 

Het zou fijn zijn als de optreedcommissie aangevuld wordt. Sandra kan dit niet lang combineren met 

haar lidmaatschap van het bestuur. 

 Lief en Leed: Rebekka Soeters 

Op basis van signalen verstuurt Rebecca een kaart of een bloemetje. Dit jaar was er weinig aanleiding 

om hier veel inspanningen op te leveren. 

9. Rondvraag 

-  Mail Oscar Wildschut en Annemarie Wulffraat 

Ze hebben een bericht gestuurd, waarin Annemarie Wulffraat aandacht vraagt om meer aandacht te 

besteden aan de kwaliteit van de zang op basis van eerdere afspraken. Oscar Wildschut vraagt 

aandacht voor de tijd die leden besteden aan het oefenen en roept op om oog te hebben voor de 

kwaliteit van de zang. 

 

Beide oproepen sluiten aan bij het appel dat de dirigent eerder dit overleg heeft gedaan met het oog 

op het grote optreden. De ALV geeft unaniem aan hieraan te willen werken en daarin zelf te zullen 

investeren door te oefenen.  De uitgangspunten en afspraken zullen op de website worden 
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gepubliceerd, maar uiteindelijk is en blijft het ieders eigen verantwoordelijkheid. Afgesproken wordt 

om ook in elkaars stemgroep elkaar aan te spreken. 

Actie: uitgangspunten  en afspraken met betrekking tot koordiscipline publiceren op website 

(bestuur en Sjoerd Spoelstra) 

- Invoering betaald parkeren De Esch 

De voorzitter maakt iedereen erop attent dat vanaf 1 maart betaald parkeren tot 23.00 uur  geldt 

tegen een tarief van € 1,92 per uur. 

- Entreeprijs What’s in a name 

Naar aanleiding van de jaarcijfers vragen we de ALV welk advies zij het bestuur willen meegeven ten 

aanzien van de entreeprijs voor het grote optreden en dit levert het volgende resultaat op: 

€ 17,50: 18 stemmen 

€ 19,50: 17 stemmen 

€ 21,50:  1 stem  

Bestuur zal op basis van dit gevoel volgende week de entreeprijs vaststellen en mede delen, zodat de 

kaartverkoop kan beginnen. 

Actie: entreeprijs groot optreden definitief vaststellen (bestuur) 

Er is ook te overwegen om met ludieke acties extra inkomsten te genereren door het inzamelen van 

lege flessen, verkoop van stroopwafels, etc. 

 

- Communicatie bestuur 

De voorzitter vraagt zich af of de mate waarin en de wijze waarop het bestuur communiceert met het 

koor aan de wensen van de leden voldoet. 

 

Het verzoek is om onder het kopje bestuur de belangrijkste berichten van het bestuur die via 

Whatsapp of mail wordt gedeeld ook hier te publiceren. Het bestuur zal in overleg met Sjoerd ook 

kijken of er nog mogelijkheden zijn om de actuele informatie beter te ordenen.  

Actie: Informatie op website actueel houden (Sjoerd Spoelstra) 

 

- Regelmaat inning contributie. 

Op een vraag van een lid wanneer de contributie wordt geïnd, geeft de penningmeester aan dat dat 

wisselt. De penningmeester zal proberen meer regelmaat te brengen in het innen van de contributie 

en dit doen aan het einde van het kwartaal. 

Actie: structureel aan het einde van het kwartaal de contributie innen (Hans Hagenaars) 

 

10. Sluiting  

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.54 uur de vergadering. Helaas was er geen 

tijd meer om nog een paar moppies te zingen. 

Bijlagen: 

1. Lijst van deelnemers aan de ALV van 11 januari 2023 

2. Balans 2021 

3.  Balans (prognose) 2022  

4. Begroting 2023 
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Bijlage 1: Deelnemerslijst ALV 2022 
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Bijlage 2: Balans 2021 

 

  

Balans Popkoor Puur Zang Enzo 01-01 t/m 31-12-21

Inkomsten: Uitgaven:

Beginsaldo ING betaalrekening 01-01-21 4.896,48

Totaal inkomsten uit Contributie 8.925,00    Dirigent 6.278,40    

 Zaalhuur 1.900,00    

Fedecom 122,04      

Lidmaatschap Zing.nl incl BUMA -            

Argos Zorggroep KVK -            

Terugstorting Rotjekoor 100,00       Website 70,20        

Yarden   

  Bankkosten ING 144,68      

Totale inkomsten uit optredens 100,00       

Kantoorartikelen/Kaarten/Portokosten/Verz. 19,95        

 Apparatuur

 Verzekering 293,70      

 Attenties/jubileum 101,55      

 Optredens  

Totaal overige inkomsten Overigen uitgaven 71,09        

   

Totaal inkomsten 9.025,00    Totaal uitgaven 9.001,61    

Overboeking van Spaarrekening Overboeking naar Spaarrekening -            

Eindsaldo ING bet. Rek 31-12-21 4.919,87    

Totaalsaldo 13.921,48   Totaalsaldo 13.921,48  

Inkomsten-Uitgaven € 23,39 Eindsaldo spaarrekening 31-12-21 2.309,37

 7.229,24
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Bijlage 3: Balans 2022 

 

 

  

Balans Popkoor Puur Zang Enzo 01-01 t/m 31-12-22

Inkomsten: Uitgaven:

Beginsaldo ING betaalrekening 01-01-22 4.919,87

Totaal inkomsten uit Contributie 8.690,00    Dirigent 5.458,80    

 Zaalhuur 3.060,00    

Optreden Rotterdamse wijken 300,00       Fedecom 86,89        

Dierk Muller 2 x boot 500,00       Lidmaatschap Zing.nl incl BUMA -            

Dierk Muller 2 x boot 600,00       KVK -            

Floriade 400,00       Website 146,83      

  

  Bankkosten ING 208,18      

Totale inkomsten uit optredens 1.800,00    

Kantoorartikelen/Kaarten/Portokosten/Verz.

Susidie Gemeente Rotterdam 1.500,00    Apparatuur 479,00      

 Verzekering 143,10      

 Attenties/jubileum 242,79      

 Optredens bijdrage Rotjekor 100,00      

Totaal overige inkomsten 1.500,00    Overigen uitgaven 157,31      

Catering  174,05      

Totaal inkomsten 11.990,00   Totaal uitgaven 10.256,95  

Overboeking van Spaarrekening Overboeking naar Spaarrekening -            

Eindsaldo ING bet. Rek 31-12-22 6.652,92    

Totaalsaldo 16.909,87   Totaalsaldo 16.909,87  

Inkomsten-Uitgaven € 1.733,05 Eindsaldo spaarrekening 31-12-22 2.309,76

Banksaldo totaal 8.962,68
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Bijlage 4: Prognose 2023 

 

 

Balans Popkoor Puur Zang Enzo 01-01 t/m 31-12-23 Prognose

Inkomsten: Uitgaven:

Beginsaldo ING betaalrekening 01-01-23 6.652,96

Totaal inkomsten uit Contributie 37 8.880,00    Dirigent 40 5.200,00    

 Zaalhuur 40 3.600,00    

Fedecom 120,00      

Lidmaatschap Zing.nl incl BUMA -            

KVK -            

Website 125,00      

  

  Bankkosten ING 200,00      

Totale inkomsten uit optredens -            

Kantoorartikelen/Kaarten/Portokosten/Verz.  

 Apparatuur

 Verzekering 145,00      

 Attenties/jubileum

 Optredens  

Totaal overige inkomsten Overigen uitgaven 200,00      

   

Totaal inkomsten 8.880,00    Totaal uitgaven 9.590,00    

Overboeking van Spaarrekening Overboeking naar Spaarrekening -            

Eindsaldo ING bet. Rek 31-12-22 5.942,96    

Totaalsaldo 15.532,96   Totaalsaldo 15.532,96  

Inkomsten-Uitgaven -€ 710,00 Eindsaldo spaarrekening 31-12-23 2.309,37

 8.252,33


