
Bericht van de penningmeester 
 
 
 
Ondanks corona was 2020 voor DP financieel een goed jaar en sloten we af met een toename van 
ongeveer 3000 euro op de rekening. 
 
Begin van het jaar kwam de gemeentelijke subsidie binnen van 1500 euro. Er kwamen ook nog wat 
nabetalingen voor de Kerstoptredens van december 2019 binnen tot bijna 1000 euro. Ook had de 
gemeente 500 euro aan jubileumsubsidie uitgekeerd voor ons geplande, maar gecancelde, concert. 
En aan het eind van het jaar werd de huur van de risers voor 2021 van 600 euro door BBC betaald, 
volgens overeenkomst. 
 
De inkomsten uit contributies waren wat lager. We begonnen het jaar nog met 30 leden, maar 
namen afscheid van Caroline Molendijk in het voorjaar en van Joke van Schaik na de zomer, dus we 
sloten af op 28 leden. De contributie-inkomsten waren ook lager door de vrijstelling van contributie 
voor de maanden april, mei, november en december waarvan een aantal leden gebruik heeft 
gemaakt. 
 
De vaste uitgaven waren beperkt. We hebben minder uitgegeven aan dirigentkosten omdat veel 
repetities zijn vervallen. Wel schaften we een Zoom abonnement aan en werd Wil betaald voor de 
Zoom sessies. Ook gaven we minder uit aan huurkosten voor de Baanbreker. Helaas heeft Holland 
Harmony alleen voor het laatste kwartaal 2020 een ook nog maar geringe reductie op de 
ledenbijdrage toegepast, dus daar ging nog wel een fors bedrag naar toe. 
 
Aan de leden kon wat meer worden besteed dit jaar: 
In juni kregen alle leden Merci chocolade om de corona stress weg te eten. 
Bij de laatste zomerrepetitie annex BBQ in juli bij de Roozeboom kregen de leden een DP wijnglas 
met een fles wijn. De ledenvergadering vond dit jaar plaats op 2 september bij De Roozeboom onder 
genot van koffie met appeltaart en een glaasje wijn. En het Kerstpakket was wat ruimer met een 
fleece deken, een bol.com cadeaukaart, twee kleine flesjes wijn en een prachtige DP Kerstkaart. 
 
Onze samenwerking met BBC leverde ons in 2020 nog wat inkomsten op. De DP-leden die in BBC 
zingen, verzorgden de catering waarvan de opbrengst voor DP was. BBC hield echter maar drie 
repetities in 2020. Bij de derde repetitie is afgesproken dat DP voortaan per repetitie een vergoeding 
van 40 euro zal ontvangen van BBC en geen contante betaling meer van de BBC-leden. 
 
In januari 2021 zullen we weer de jaarlijkse subsidie van de gemeente IJsselstein van ruim 1500 euro 
ontvangen. In het vooruitzicht daarvan én de corona lock down die half december weer begon en tot 
dit moment voortduurt, was alvast januari en februari 2021 vrijgesteld van contributie. 
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