SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2020 en 2021

Inleiding
Het jaar 2020 werd overschaduwd door de wereldwijde pandemie en trof daarmee ook ons orkest.
Hierdoor hebben we in 2020 geen enkel concert kunnen geven, ook in 2021 werden we nog geraakt door.
In het kort volgt een chronologische opsomming van de zaken die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden.

Geplande concerten 2020
In 2020 stonden er vier concerten op het programma, die uiteindelijk niet doorgegaan zijn:
• 25 april; concert met werken van Kalinnikov, Borodin en Tchaikovsky
• 4 juli; concert met het DJO met een divers programma
• 29 augustus; concert in ’s Gravendeel “Klassiek op de Kreek”
• 12 december; concert met werken van Poulenc, Tchaikovsky en Fauré
Ondanks de restricties hebben we een groot deel van 2020 wel met elkaar kunnen repeteren.

Bestuurswisseling eind 2020
Op 20 oktober heeft het zittende bestuur haar taken neergelegd. Waarna er op 8 november per mail een
oproep is gedaan door het afgetreden bestuur aan de leden om zich kandidaat te stellen. Op 16 november
zijn zes kandidaten per mail aan de leden gepresenteerd.
Na deze verkiezing zijn de volgende personen verkozen:
Nicky Wassink – voorzitter
Sander Aaldring
Irene Vanjecek
Karin Dolman
Richard van Buuren
Het bestuur heeft in 2020 en 2021 acht keer vergaderd, eerst via Zoom en later fysiek.

Geplande concerten 2021
In 2021 stonden er een aantal concerten ingepland onder voorbehoud:
• 3 april; concert met het DJO met een divers programma (niet doorgegaan)
• 10 juli; met oa. het altvioolconcert van Bowen in het kader van het afstuderen van Marisa Moreira (niet
doorgegaan)
• 28 augustus; concert in ’s Gravendeel “Klassiek op de Kreek” (afgelast)

In het najaar van 2021 waren twee concerten gepland in de verwachting dat er meer mogelijk was, dit mocht
echter niet zo zijn vanwege de pandemie.
• 13 november; concert in het kader van “Phil’s Muziek Festival met
- blaaskwartet van Göpfahrt
- 1e deel van het oktet van Mendelssohn
- 2e deel uit het fluitconcert van Mozart met Grace Maurer als solist
- 2e deel uit de symfonie in C van Bizet.
• 18 december; concert in de Wilhelminakerk
- Schubert Ouverture Im Italienischen Stile
- Mozart Fluitconcert KV 313
- Bizet Symfonie no 1

Plannen voor 2022
• Studieweekend van 4-6 februari 2022 in Akoesticum in Ede
• Open repetities houden voor geïnteresseerden
• Concert op 23 april 2022
• Concert in ’s-Gravendeel op 20 augustus 2022

Financieel verslag 2021
Het jaar 2021 was net als 2020 een jaar zonder concerten. Dit jaar was daardoor zowel voor de leden van het
orkest als voor de financiën geen goed jaar. Normaal gesproken luk het ons om kosten en baten goed in
evenwicht te houden door de concerten met een positief saldo af te wikkelen. Daarmee compenseren we de
tekorten op de algemene kosten en baten afwikkeling. Met name de kosten voor dirigent en concertmeester
en de huur van de repetitie ruimte vormen dusdanig zware lasten dat deze niet door contributieopbrengsten
alleen kunnen worden opgebracht.
Door de Covid beperkingen konden de concerten geen doorgang vinden maar liepen de vaste lasten wel
door. Gelukkig heeft de Gemeente Dordrecht in 2021 een Covid subsidie toegekend waarmee de tekorten
van 2020 en 2021 gedekt kunnen worden.
Financieel overzicht 2021

Bovenstaande overzicht is een samenvatting van de boekhouding over de periode 1 januari 2021 tot en met
31 december 2021.
Toelichting op de lasten en baten categorieën:
Algemene lasten: kosten voor dirigent, concertmeester, huur repetitie ruimte, verzekeringen,
contributies, bankkosten en overige kosten (niet aan concerten gerelateerd).
Uitgaven concerten: kosten voor zaalhuur, dirigent en concertmeester, assistenten,
programmaboekjes, posters en flyers, bladmuziek.
Algemene baten: contributies leden, bijdragen donateurs en vrienden, bijdragen sponsoren.
Opbrengsten concerten: opbrengsten uit kaartverkoop, verkoop advertenties programmaboekje.
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