
Financieel Jaarverslag 2015

1

• BATEN
1

• Advertentie

Dit zijn de opbrengsten van de adverteerders in het clubblad, helaas lopen de
• adverteerders van het clubbiad steeds verder terug. Bij deze een oproep aan de

leden om actief te blijven zoeken naar adverteerders en zo ook naar donateus.

1) Donateurs

Het aantal donateurs is in 2015 helaas afgenomen.

Contributies

In deze post zijn de inkomsten vanuit de contributies opgenomen.

Optredens

Onze optimistische begroting hebben we helaas niet kunnen halen, in 2016 is
deze post meer realistisch opgenomen.

Biidrage Fonsen en derden

• Onder deze noemer worden de bijdragen verzameld van onder andere de
Vriendenloterij maar ook de Clubkascampagne van de Rabobank.

1 Fanciub

Door goed werk van het promotieteam hebben we onder deze post onder andere
de verkoop van de niewste Blaasbalgen-CD “(sl)echt Feest” kunnen noteren.

• Sponsoring

1 De post “Advertentie en verkoop” is gevuld met een aantal hele en een aantal
1 gespreide betalingen van de advertenties op de touringcar.
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• Verkoor Instrumenten
1

• De verkoop van instrumenten staat onder deze post vermeld, dit jaar betreft dat 1

• trompet.

LASTEN

Kleding! Aanverwanten

• Dit bedrag is dit jaar hoofdzakelijk opgebouwd uit aanschaf van nieuwe jassen
voor De Blaasknarren en nieuwe korte broeken en tassen voor De Blaasbalgen.

Instrumenten

Deze post is bestaat naast een bedrag voor kleine reparaties en noodzakelijk
onderhoud, ook uit de aanschaf van de zevende trompet voor De Blaasbalgen.

Trainingsweekend

Het trainingsweekend is heel netjes binnen de begroting gebleven.

• Promotie

Deze post is bewust lager gehouden door de overschreiding van het budget
onder de post kleding.

Representatiekosten

In deze post zijn de kosten voor bloemen, kaartjes en overige

• representatiekosten opgenomen.

Reserverinçen

Dit jaar is er geen geld beschikbaar om te reserveren.
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