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Winst- en verliesrekening 2021 
 
Omdat veel activiteiten vanwege het tweede jaar van de coronapandemie niet door konden gaan, 
was 2021 op financieel gebied anders dan normaal. Er is ervoor gekozen om de contributie het hele 
jaar door te laten lopen. Onder andere hierdoor was het mogelijk om ook voor de geannuleerde 
repetities (ongeveer de helft) de normale vergoeding te betalen aan de dirigent en de slagwerkcoach. 
Het boekjaar is afgesloten met een positief saldo van circa €5.400,-. Hierdoor konden geplande 
afschrijvingen worden gedaan en is er een bedrag van circa €4.100,- gereserveerd voor de komende 
jaren. 
 
Inkomsten 

Aan de inkomstenkant van de resultatenrekening zijn enkele punten afwijkend ten opzichte van 
begroot. Een beoogd familieconcert is geannuleerd waardoor er minder inkomsten (en kosten) 
waren voor concertorganisatie. Het studieweekend vond niet plaats in de Wolfsberg in Duitsland, 
maar in het Olympus in Arnhem waardoor de kosten en opbrengsten lager uitvielen. Alle 
amateurkunstinstellingen die in 2020 structurele subsidie van de gemeente Arnhem ontvingen, 
hebben vanwege de coronapandemie €1.000,- extra subsidie gekregen. Er is gedurende een groot 
gedeelte van het jaar geen oud papier opgehaald door verenigingen. De gemeente heeft in deze 
periode wel de gederfde inkomsten vergoed. Verder is er een vergoeding ontvangen voor de kosten 
die gemaakt zijn ter voorbereiding van het geannuleerde herdenkingsconcert in 2020. 
 

Kosten 

Aan de kostenkant zijn de kosten voor de huur van het Olympus lager uitgekomen dan begroot 
omdat veel repetities niet door zijn gegaan. Ook de kosten voor de zaalhuur van Musis waren lager 
dan begroot en omdat enkele concerten niet doorgegaan zijn, is er minder geld uitgegeven aan de 
inhuur van muzikanten. De kosten die in 2021 gemaakt zijn ter voorbereiding van het geannuleerde 
herdenkingsconcert in 2020 zijn op de resultatenrekening van 2021 gezet. 
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