
Aanvraag subsidie 2019 
Omschrijving activiteit   

Op speelse wijze het nut en plezier van muziek maken op jonge leeftijd. 

 

Doel en doelgroep   
Waarom wilt u de activiteit uitvoeren en welke doelgroep wilt u hiermee bereiken?   

Muziek dichterbij de jeugd brengen en aanwas nieuwe leden 

Resultaat  
Welke concrete resultaten moet de activiteit opleveren? Denk hierbij aan materiële opbrengsten, 
betrokkenheid, kennisoverdracht, draagvlak en dergelijke. 

 
Weten dat muziek op meerdere manieren gemaakt kan worden. In ons geval blaasmuziek. Verder 
wat de gevolgen zijn als er geen dirigent of leider aanwezig is.  

Uitvoering  
Op welke wijze voert u de activiteit(en) uit? Geef aan wat moet er gebeuren om de activiteit(en) te 
doen slagen (inclusief planning). Voeg een activiteitenplan toe.   

1. Meerdere sessies in Oostdam, leren hoe een blaasinstrument wordt gemaakt ( Gebruik 
maken van de kennis van Bert van Bommel,  informatie op www.tuttitimbri.nl) en wat de 
mogelijkheden zijn bij het dirigeren. (Maestro) 

 

 

Kosten   
Welke kosten zijn met de activiteit gemoeid? Splits de kosten fasegewijs op. Geef aan welke bijdrage 
u inzet voor het dekken van de totale kosten.  NB. Als u bij andere instellingen om een financiële 
bijdrage verzocht heeft (subsidie of sponsoring) moet u dit aangeven. Voeg de projectbegroting en 
de balans van het voorgaande boekjaar (alleen rechtspersonen) toe.   

Huur Bert van Bommel €400,-                    

Huur Oostdam.   €400       

Werving  €500,-  

Hulpkrachten  €500,- (Dirigent en hulppersoneel) 

 

Totaal:   €1800,- 

   

  



Jaarverslag 2017 

 

 

Begroting 2018 

 

Inkomsten 2017 Uitgaven 2017

Banksaldo per 1 januari 2539 Bladmuziek 1231
Kassaldo per 1 januari 5 Muziek blokfluitgroep 27
Spaarrekening per 1 januari 15 Declaraties bestuur
Anjeractie 233 Dirigent blokfluit 1088
Contributies 9946 Dirigent orkest 13217
donateurs 2313 Inhuren muzikanten 1190
Betaalde optredens 575 instrumenten
Sponsoring 11503 onderhoud/reparatie 807
Subsidies KNMO 507
muziekgebouw 1500 Kosten bank 168

kosten optredens/feest 1276
kvk
uitgaven divers 12
uniformen
verzekeringen 514
zaalhuur 4435
werving/advertentie
banksaldo 31 dec 3649
kassaldo 31 dec 493
spaarrekening 15

28629 28629

Inkomsten Uitgaven
Contributie 9000 Dirigenten 15000
donateurs 2000 bladmuziek 1200
Anjeractie 200 inhuren muzikanten 1000
subsidie instrumenten 1400
sponsoring 10000 KNMO 500
inlopen saldo 3000 concours 1500
betaalde optredens 1000 Verzekeringen 500
muziekgebouw 2400 Uniformen 500

Zaalhuur 4000
kosten optredens 2000
(incl BBQ)

27600 27600


