Aan de leden van koor Polyhymnia

Onderwerp: Begroting 2021

Beste koorvrienden,
Door de Corona-pandemie zijn we al een lange tijd verstoken van onze wekelijkse koorrepetities. Ook het
begin van 2021 gaf tot nu toe nog geen “licht aan het eind van de tunnel”.
Toch gloort er een sprankje hoop. Als het met de vaccinaties goed loopt zou het zo maar kunnen dat we
na de grote vakantie weer samen kunnen gaan zingen.
Een begroting maken voor het jaar 2021 heeft dan ook geen enkele zin. De cijfers zouden eigenlijk
nergens op gebaseerd zijn. Het bestuur heeft dan ook besloten om op dat gebied geen enkele poging te
wagen en het jaar 2021 maar met een open vizier in te gaan, zeker op het financiële vlak.
Zoals er in den lande een “vaccinstrategie” is, zo hebben wij ook een “contributiestrategie”. Die twee zijn
op meerdere punten met elkaar te vergelijken. We moeten het doen met wat we hebben, voor elke optie
is weer een andere te bedenken en iedereen heeft er wel een mening over. Dat geldt ook voor de
contributie.
Het bestuur heeft erg geworsteld met wat we jullie zouden moeten voorstellen. Moeten we de hele
contributie terugbetalen, de helft, een derde, twee derde of een andere oplossing? Na rijp beraad zijn we
tot de conclusie gekomen om 2020 te laten voor wat het is en de teveel betaalde contributie naar de
toekomst te gaan herverdelen. We willen voorkomen dat we in de komende jaren een soort jojo-effect
gaan creëren. We proberen het zo simpel mogelijk te houden. Dat betekent dat we jullie het volgende
voorstellen:
1. De contributie over 2020 van € 175,00 laten we staan
2. De contributie voor 2021 bepalen we op € 50,00. Dit bedrag is berekend aan de hand van de
vaste kosten die we sowieso in 2021 moeten maken (huur, contributie KBZON enz.)
3. De contributie voor 2022 pas vast te stellen op het moment dat we weten hoe 2021 er
financieel voorstaat. Het kan dus zijn dat we terug gaan naar de € 175,00; het kan ook zijn dat
we alsnog een deel van de contributie uit 2020 verrekenen en dus op een lager bedrag
uitkomen. Uiteraard zijn nieuwe leden, die nog geen contributie hebben betaald hiervan
uitgesloten.
Wij hopen dat jullie het met dit voorstel eens zijn.
Ton van den Enden
Penningmeester

