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Het jaar 2020 is geëindigd met een klein batig saldo. De inkomsten bedroegen 11.532,43 euro. De
uitgaven 9.981,25 euro. Het saldo is dan 1551,18 euro.
Feitelijk houdt dat in, dat het grootste deel van de gelden van de Bachvereniging nog gevormd wordt
door de reserves die in eerdere jaren zijn opgebouwd. Verder dan in het batig saldo over 2020 nog
een geoormerkt bedrag van 850 euro zit, bestaande uit subsidie van de gemeente Leeuwarden voor
het kerstconcert 2020 (nog niet terugbetaald) en een bijdrage van de Stichting Herbert Duintjer
Fonds voor datzelfde concert, groot 250 euro. Het feitelijke batig saldo is dus dan 701,18 euro.
Het banksaldo per 31-12-2020 bedroeg.14.602,49 euro . Dat is eigenlijk het positieve restant van
2020 + de reserveringen die eerder gemaakt zijn. De ‘’reserveringen’’ bedroegen dus 13.036,31 euro.
(14602,49 – 1566,18).
Overigens: de beginstand bij de bank was op 1-12020 13775,47 euro.
De belangrijkste inkomsten voor de LBV komen van de contributies. Momenteel betalen de leden
330 euro per jaar. Er zijn in 2020 gemiddeld 20 leden leden geweest. Twee leden hebben 165 euro
betaald (persoonlijke omstandigheden). De inkomsten belopen dan 6300 euro. Daar komen af en toe
nog contributies bij van gastleden, maar er gaan ook weer inkomsten af in verband met tussentijdse
vertrekkers.
Aanvullend komen de donaties daarbij. De laatste jaren bedragen die niet meer dan 300 euro. Verder
komen – in gezonde perioden – er nog koffiegelden bij, veelal rond 300 euro. Af en toe zijn er nog
incidentele inkomsten vanwege de Clubactie van de Rabobank of van het Prins Bernhard Fonds. Die
overstijgen samen de 300 euro niet.
Vanuit deze basisinkomsten kan de dirigent betaald worden (6000 euro), evenals de huur van een
repetitieruimte (Huizumerkerk ongeveer 500 euro). Ook de kosten van de bond behoren tot de vaste
lasten (iets meer dan 400 euro). Verder de verzekeringskosten voor het uitvallen van de dirigent
(ongeveer 200 euro). De kosten voor de website moeten momenteel geschat worden op 400 euro,
die voor de bank en diversen 600 euro, bestuurskosten 350 euro. Totale basisvoorzieningen dus 8450
per jaar.
Het koor wil graag twee keer per jaar een uitvoering geven, kwalitatief en spannend, maar verder
met beperkte begeleiding of a capella. De basiskosten voor een eenvoudige uitvoering zijn om en
nabij 2500 euro (minimaal). Een uitvoering met vocale solisten kost 1200 tot 2500 euro meer
(maximaal 4 personen). Een klein ensemble daarbij (vijf personen) kost ook om en nabij 2500 euro.
Voor een groep van 10 instrumentalisten moet al gauw 5000 euro betaald worden. Die concerten
moeten bekostigd worden uit de recettes en de subsidies. Die inkomstenbron is steeds lastiger
vooraf te bepalen. Aanvullend zijn er dan nog inkomsten uit advertenties in de programmaboekjes
(300 tot 400 euro per jaar).

De opbrengsten uit de recettes wisselen. Immers, het aantal bezoekers wisselt per keer. De subsidies
zijn ook variabel. De totale inkomsten variëren per concert. Van 700 euro tot2500 euro, sterk
afhankelijk van de begroting per concert en het aantal gehonoreerde aanvragen. De toegangsprijzen
worden ook per concert bepaald, rekening houdend met de kosten voor een concert. De LBV streeft
ernaar dat de kosten voor een kaartje niet te hoog worden om de toegankelijkheid prettig te
houden.
Voor een eventuele ontmanteling van de vereniging een basisbedrag van 5000 euro nodig.

