
Enkhuizer Klokkenspel Vereniging 2019 

Overzicht van Baten en Lasten. 

Inkomsten/ jaar   2019 (begr.)  2019  2020 (begr.) 

Bijdrage Gemeente  2400   2400  2500    
Contributies leden  3100   3809  3700                 
Meet&Greet/giften                   415     639    550 

     --------  -------  -------- 

Totaal    5915   6848  6750 

Uitgaven/jaar 

Betalingsverkeer     175     193    199         
Kosten concerten   3100   3274  3000 
Representatie   1750     255    255 
Organisatiekosten  1100   1147  1147          
Saldo                             -  210          +1979         +2149 

     -------   -------  ------- 

Totaal    5915   6848  6750 

 

Balans per 31 december 2018   2019 

Kas       129       88                               
Bank zkl. Spaarrek.  1866   1867               
Bank zkl. Betaalrek.    208   2753                                

     -------   -------           
Totaal     2203   4708 

Vermogen      253     595                  
Bestemmingsreserve  1700   2999                    
Reserve bijz. Concerten    250     580                                
Nog te voldoen         0                      534              

     -------   -------                        
Totaal    2203   4708 

  

Enkhuizen, december 2020  Harry Groot (penningmeester EKV) 

 



Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten 2019. 

 

Het boekjaar 2019 vertoont een plus van €1979 mede door de uitgestelde 
investeringen in comfort, ten behoeve aan het luisterpubliek. Naast het feit 
dat wij heel veel vaste luisteraars uit de buurt bedienen, komen er ook 
steeds meer inwoners uit de buitenwijken en de regio. Natuurlijk zijn 
daarnaast de toeristen de hoofdreden voor de Zomeravond Concerten reeks 
in samenwerking met de gemeente Enkhuizen. Ondanks de zomerse 
naamgeving; kan zo’n uurtje stil buiten zitten naast ontspanning en 
rustgevend, toch ook wel guur aanvoelen. Juist daarom investeren wij in 
comfort voor de luisteraar! Er zijn inmiddels overkappingen (met zijwanden) 
en er staan opbergboxen met dekens in de (stilte)luistertuin.                                    
In de torenhal mag wel gepraat worden en onder het genot van verse 
koffie&thee, info uitgewisseld. Hier staat ook het grote projectiescherm 
waarop u via een speciale beamer de beiaardier -hoog in de lucht- in de 
speelkamer- kan volgen. Na afloop is onder de toren de Meet&Greet. Hier 
kunt u een drankje nemen  en nog even napraten met één van de beiaardiers 
van over de hele wereld, die wij weer naar Enkhuizen hebben uitgenodigd. 

Ontvangsten. Naast de gewaardeerde Gemeente bijdrage hebben wij een vrij 
constant ledenaantal. De meesten betalen gelukkig meer dan de minimale 
bijdrage zodat we elk jaar toch weer iets kunnen investeren. Dit jaar 
reserveren wij voor vervanging materialen en het 65-jarig jubileum. 

Uitgaven. Doordat we in 2019 (2) bijzondere concerten hadden, zijn de 
kosten iets uitgelopen. Deze zijn niet op de post bijz. concerten in mindering 
geboekt.                                                                                                          
* Representatie: zijn alle kosten geboekt t.b.v. comfort aan de luisteraars.      
* Organisatiekosten: alle kosten welke wij door het jaar heen maken.    

Voor de begr. 2020 werk ik alvast naar ons 65 jarig bestaan in 2020 toe, 
waarvoor extra uitgaven nodig zullen zijn. Inmiddels zijn in 2020, door 
Covid-19 maatregelen, de meet&Greet, na afloop van de concerten, niet 
doorgegaan. Ook de viering van ons 65-jarig jubileum schuiven we nog even 
op, totdat wij weer veilig kunnen samen komen.                     

Balans toelichting:                
* Bestemmingsreserve : is voor de aanschaf (comfort)diepte investeringen.                          
* Reserve bijz. concerten: zoals op de Drom bijv. met meerdere artiesten.                 

 

Enkhuizen, december 2020 Harry Groot, (penningmeester EKV) 


