Verzoek bestemmingsreserves Harmonieorkest Vleuten
Jubileumvoorziening en Concertreisvoorziening.
Dit zijn beiden spaarpotten die we afgelopen jaren steeds vullen met meevallers uit
geldwervingsacties, zoals oud papier opbrengsten en collectes. De dotaties in deze spaarpotten
hebben we als lasten in de afgelopen jaren meegenomen, maar zouden theoretisch eigenlijk als een
bestemmingsreserve moeten worden gepresenteerd. We willen dan ook graag goedkeuring dat deze
bedragen als bestemmingsreserves worden opgenomen in de jaarcijfers.
De jubileumreserve is opgebouwd vanaf 2015. ( In 2019 is het jubileum niet echt gevierd)
Concertreis was een reserve van € 5.000 resterend uit spaarpot concertreis 2019.
We hebben uit de extra gelden in 2021 nu aan beide spaarpotten € 5.000 bestemd.
Totale bestemmingsreserve concertreizen ( A en B – orkest) eind 2021 op € 10.000
Totale bestemmingsreserve jubileum ( gehele vereniging) eind 2021 op € 12.500
Onderhoud instrumenten:
Gevormd in 2020: € 2.750 nog te besteden aan onderhoud instrumenten, omdat weinig onderhoud
hebben gehad. Dit jaar nog niet ingehaald, aangezien ook deels in lockdown zijn geweest. Extra
reservering lijkt niet nodig, maar deze pot zal het komende jaar wel extra geraadpleegd worden voor
instrumenten die in coronatijd geen onderhoudsbeurt gehad hebben. In 2021 is al groot onderhoud
gedaan aan een bariton saxofoon.
Projecten:
Dit geld is bestemd geld uit het verleden, wat voor specifieke doelen gebruikt dient te worden:
€ 3.000 resterend vanuit toegankelijkheidsprijs. Idee is dit geld specifiek voor een project te besteden
waar dit extra aandacht zou krijgen. We hebben hier altijd wel aandacht voor gehad, aangezien we
zelf een G-orkest hebben, maar niet specifiek geld aan besteed.
Verder de bedoeling om hiermee ook te zorgen dat jeugd ( B orkest) een concours kan gaan
deelnemen in het kader van talentontwikkeling en zal het gebruikt worden voor het jubileumjaar van
het project “Muziek is de Basis”.
Bestemmingsreserve verenigingsondersteuning
Als gevolg van de corona-maatregelen heeft de vereniging lange tijd eigenlijk helemaal niets kunnen
doen. Zeker voor het A, B en O orkest heeft de lockdown een grote impact gehad. Na diverse keren
‘onze eigen teleurstellingen’ te hebben georganiseerd (evenementen die dan toch op het laatste
moment niet door konden gaan als gevolg van maatregelen) is de organisatiekracht en energie om
aan de slag te gaan met het organiseren van evenementen duidelijk afgenomen – mede omdat er
niets kon en er ook geen enkele betrouwbare uitspraak gedaan kon worden over mogelijkheden om
activiteiten weer te kunnen hervatten, was de situatie voor veel betrokken vrijwilligers redelijk
‘uitzichtsloos’. Om de orkesten weer op het oude niveau te krijgen en de organisatiekracht binnen de
vereniging weer op niveau te krijgen is tijd en daarmee geld nodig. We verwachten dan ook dat we
reserves nodig zullen hebben om gaten die vallen in organisatiekracht en vermogen op te vangen,
waarna we streven naar een nieuwe meerjarenbegroting waar langer van te voren gepland wordt,
zodat grotere projecten wel weer opgepakt kunnen worden en daar eveneens externe fondsen voor
aangevraagd kunnen worden. Voor nu verwachten we het geld te steken in
verenigingsondersteuning om de organisatiemolen weer goed opgang te brengen en ook praktisch
daaraan bij te dragen.

Bestemmingsfonds G-orkest:
Deze reserve is gevormd uit een subsidie-ontvangst van derden. Dit geldt wordt nog besteed aan een
piano voor het G-orkest. Deze piano is nodig voor hun wekelijkse repetities en optredens. Echter tot
op heden wordt de piano van de locatie gebruikt en door opslagruimte gebrek nog geen eigen piano
aangeschaft. Het bedrag van deze reserve is € 2.371 en is een bestemmingsfonds, omdat het geld
van derden betreft.
Bestemmingsfonds Rabo Clubsupport:
Daarnaast hebben we een bestemmingsfonds van € 2.143 ten behoeve van nieuwe instrumenten en
onderhoud, welke door Rabobank hiervoor is geoormerkt. We hebben vorig jaar meegedaan aan de
actie Rabo Clubsupport, waarbij we dit bedrag geschonken hebben gekregen ten behoeve van
nieuwe instrumenten.
Bestemmingsfonds Cultuurnota 2021:
Dit fonds bedraagt € 9.884 en heb ik op de door jullie aangegeven manier berekent door de formule
toe te passen van totaal exploitatieresultaat gedeeld door totale baten en dit dan toe te passen op
de cultuurnota subsidie. Dit bedrag zetten we graag de komende 3 jaar in aan activiteiten.
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