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Stichting Muziekkring Bathmen

Begroting van  Baten en Lasten voor het kalenderjaar 2019

De stichting Muziekkring Bathmen verkeert op dit moment in een gezonde financiële situatie.
Zij hoopt dat dit gedurende het kalenderjaar gehandhaafd zal worden en zij
heeft daartoe deze begroting opgesteld.

Toelichting:

Algemeen
De stichting wil in het kalenderjaar 2019 opnieuw een achttal concerten organiseren
in de fraaie dorpskerk te Bathmen.
Gedurende de maanden januari t/m april en oktober t/m november zullen er overwegend
beroepsmusici optreden. Deze musici dienen aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen en zij worden
daarom zorgvuldig geselecteerd. Vaak vindt er nog uitgebreid overleg plaats en wordt er weleens
een concert van deze musici bezocht ter kennismaking en selectie.
Kwaliteit bieden is ons echte doel.
Evenals vorig jaar zal in de maand december een dorpskerstconcert worden georganiseerd met
deelnemers welke bij voorkeur uit Bathmen en omgeving moeten komen.

Financiën
Verwacht wordt dat door de strenge selectie van de musici de vergoedingen per concert zullen
stijgen en daardoor in totaliteit. De overige lasten zullen ongeveer op hetzelfde niveau
blijven. 

Bezoekersaantal
Zowel in het jaar 2017 als in het jaar 2018 (tot nu toe) zijn onze concerten redelijk goed bezocht en
beslist niet alleen door donateurs. Voor het jaar 2019 gaan wij uit van circa 550 bezoekers
(in totaal) voor 7 concerten.

Publiciteit
Getracht zal worden regionaal meer bekendheid te verkrijgen: dit doel zal gerealiseerd moeten
worden door o.a. een nog beter kontakt met de regionale pers.
Ook zullen bedrijven benaderd gaan worden om eventueel hun naam te verbinden aan een
speciaal muziekgezelschap of een deel van onze kosten voor de publiciteit te dragen.

Bathmen, oktober 2018
Het Bestuur
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Stichting Muziekkring Bathmen

Begroting van baten en lasten 2019

Lasten begroting begroting werkelijk Baten begroting begroting werkelijk
2019 2018 2017 2019 2018 2017

muziekgezelschappen 7.000 7.500 5.770 entreegelden incl. consumpties 5.200 5.500 4.326

huur kerkgebouw 750 750 750 donaties leden 3.500 3.500 3.345

vleugel stemmen 250 250 374 subsidie gemeente 700 700 700

bloemen 300 350 332 collecte december 300 300 403

consumpties 350 400 260 rente 0 50 3

publiciteit 1.000 1.000 683 overigen 300 500 475

jubileumconcert 0 0 6.179 bijzondere baten 0 0 0

organisatie/algemeen 500 750 946 jubileumconcert 0 0 5.103

nadelig saldo 150 450 939

Totalen 10.150 11.000 15.294 Totalen 10.150 11.000 15.294
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