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Voor de boekhouding was het jaar 2020 een rustig jaar door alle corona-beperkingen. 
 
De inkomstenkant is praktisch ongewijzigd gebleven ten opzichte van het jaar 2019, door een 
lichte stijging van de ontvangen contributies tegenover het wegvallen van een kleine opbrengst 
optredens. 
 
Aan de uitgavenkant hebben we enkele meevallers: 

- De nijmeegse muziekfederatie ziet af van haar jaarlijkse contributie van € 50 

- In 2020 hebben we geen kosten gehad voor optredens 

- De dirigent heeft enkele maanden afgezien van zijn salaris. 

Daar staat tegenover, dat we op enkele posten hogere kosten hebben gemaakt: 
- De representatiekosten zijn flink hoger, met name vanwege het rouwboeket en de 

rouwadvertentie in de krant wegens het overlijden van Willy Hautvast 

- De huurkosten zijn wat hoger door de huur van extra repetitieruimtes als De Goede 

Herder Kerk en Providentie in Gendt 

- Vanwege de plannen voor het Memorial Concert Willy Hautvast in voorjaar 2022 en het 

45-jarig jubileum in najaar 2022 is er € 2.000 toegevoegd aan de “bestemmingsreserve 

evenementen”. 

Per saldo is het vrij besteedbaar eigen vermogen € 748 kleiner geworden. 
 
De financiële administratie laat nog steeds een gezonde vereniging zien. 
 
Er bestaat een financieel verslag met toelichting op alle posten. Op basis van dit verslag heeft 
de kascommissie voorgesteld om de penningmeester en daarbij het bestuur décharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2020. Dit financieel verslag gaat ook 
naar de Gemeente Nijmegen ter verantwoording voor de ontvangen subsidie. Geïnteresseerden 
kunnen een exemplaar opvragen bij de penningmeester, die natuurlijk ook altijd bereid is om uw 
eventuele vragen te beantwoorden. 
 
De bevindingen van de kascommissie staan in een apart document. 
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