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Begroting 2021 Stichting Vrienden van de Vuurvogel 
 

Hieronder staat de begroting van Stichting Vrienden van de Vuurvogel voor het jaar 2021. In vergelijk 

is de begroting 2020 er naast gezet. 

 

Over 2021 is de PR post om nieuwe vrienden te werven verhoogd ten opzichte van 2020. Dit is mede 

gezien de ervaring dat over 2020 geen werving heeft plaats kunnen vinden door de corona epidemie. 

Met dit geld kan drukwerk aangeschaft worden en andere artikelen die aantrekkelijk voor het 

promoten van de stichting. Aan de opbrengstenkant is dan ook een toename in de jaarlijkse 

bijdragen van de donateurs opgenomen als resultaat van deze actie. Ook is het plan om te kijken dat 

bedrijven structurele ondersteuning willen geven aan de stichting. 

Voor Stichting Koorschool Konstantijn is een post opgenomen om nieuwe leden te werven. Dit moet 

groot ingezet worden om het voortbestaan van de koorschool zeker te stellen. Stichting Koorschool 

Konstantijn is een stichting die ook beheerd wordt door de moederstichting Stichting de Vuurvogel. 

Sparen voor de tournee in 2023 is een aparte post, welke aan het eind van het jaar op de balans 

wordt opgenomen als een langlopende schuld. 

 

De giften is een post welke niet begroot kan worden. De ervaring heeft tot nu toe geleerd dat elk jaar 

wel geld binnen komt, maar dit is niet structureel. Het jaar 2020 is door de stichting positief 

afgesloten en daardoor is het tekort op de begroting toegestaan. 

 

 

BEGROTING 2021 dd.  februari 2021

Ontvangsten Uitgaven

2021 2020 2021 2020

Jaarbijdrage donateurs 2.500,00€          2.000,00€        

Jaarbijdrage bedrijven 1.500,00€          -€                  

Kermis inkomsten 5.000,00€          5.000,00€        

Bijdrage aan educatief concert 1.500,00€         1.500,00€       

Bijdrage PR kosten koorschool 1.500,00€         -€                 

Bijdrage #Voices Schiermonnikoog 1.000,00€         

Sparen tournee 2023 4.500,00€         4.500,00€       

Bestuurskosten 275,00€             250,00€           

Kosten kermis 1.000,00€         1.000,00€       

PR kosten werving nieuwe leden 1.000,00€         750,00€           

Giften kunnen niet begroot worden

Toename vermogen

Afname vermogen 1.775,00€          1.000,00€        

Totaal 10.775,00€      8.000,00€      10.775,00€      8.000,00€      
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