
1 
Algemene Ledenvergadering Oro 2021 – jaarrekening begroting balans 

Bijlage 3 - Algemene Ledenvergadering Oro – 2021  
 

De jaarrekening boekjaar 2020-2021 
De begroting boekjaar 2021-2022 
De balans per 31 augustus 2021 
 

1 Jaarrekening en begroting 
 
Het boekjaar van Oro loopt van 1 september tot 31 augustus. 

  werkelijk begroting begroting 

Inkomsten: 2019-2020 2020-2021 2020-2021   2021-2022 

Vrienden van Oro 678,00 760,00 510,00 450,00 

Maandag Internationaal MbvO 1.780,00 881,00 1.760,00 1.920,00 

Maandag Israëlisch 5.048,00 1.931,00 3.690,00 3.190,00 

Dinsdag Internationaal 3.574,50 2.326,00 4.410,00 3.925,00 

Woensdag Internationaal 2.790,00 1.625,65 2.880,00 1.760,00 

Donderdag Line dance 3.040,00 1.614,00 2.970,00 1.815,00 

Donderdag Internationaal 55+ 3.902,50 2.131,50 3.520,00 4.480,00 

Strippenkaart 80,00 205,00 180,00 175,00 

Instuif/bal 2.865,75 860,75 3.500,00 2.000,00 

Dansdag/specialisatie 0,00 0,00 300,00 450,00 

Bar 1.797,68 155,20 600,00 300,00 

sponsors/Vomar/donaties 5.085,96 689,50 80,00 80,00 

subsidie Haarlem 5.814,54 7.329,20 5.000,00 5.000,00 

Rente 9,25 0,00 0,00 0,00 

diverse  102,50 0,00 0,00 0,00 

negatief saldo 0,00   420,00 2.875,00 

Totaal 36.568,68 20.508,80 29.820,00 28.420,00 

  werkelijk begroting begroting 

Uitgaven: 2019-2020 2020-2021 2020-2021 2021-2022 

Dansleiding groepen 11.811,84 6.450,10 13.000,00 12.500,00 

Zaalhuur/consumpties 7.701,00 3.368,81 7.750,00 8.580,00 

Aanschaf apparatuur/materiaal 413,78 372,80 600,00 150,00 

Instuif/bal (1) 3.079,03 914,20 3.000,00 2.000,00 

Dansdag (2) 0,00 0,00 320,00 290,00 

Secretariaat (3) 1.225,92 1.074,06 1.300,00 1.000,00 

PR/Krant/communicatie (4) 806,19 748,44 1.200,00 1.250,00 

Scholing 750,00 625,00 750,00 750,00 

Bar 1.483,18 110,10 500,00 500,00 

Bestuurskosten (5) 1.049,25 1.107,06 1.100,00 1.100,00 

bankkosten 194,95 172,90 200,00 200,00 

Jubileumfonds 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 

diverse/bloemen/lief en leed (6) 91,97 49,45 100,00 100,00 

Solidariteitsfonds   605,50 0,00   

positief saldo 2.961,57 2.910,38 0,00   

Totaal 36.568,68 20.508,80 29.820,00 28.420,00 
1) balleiding, zaal, presentje, versiering, enz 

2) docent, zaal, presentje, enz 

3) BUMA, Interdans, porto, enz 

4) flyers, posters, Orokrant drukkosten, porto 
5) reiskosten, dinerbon, entree instuif na ALV, lidmaatschap NADB en Dansonsdernemers.nl 

6) lief en leed oa bloemen bij ziekte 

 

2      Toelichting op de jaarrekening 
 

2.1 De inkomsten 2019-2020 

De contributie-inkomsten waren € 8.700 lager dan begroot. Dit komt omdat het bestuur aan het 

eind van het seizoen heeft besloten tot een contributieteruggave. In totaal heeft de 

penningmeester in augustus € 8.934 teruggestort aan de leden. De penningmeester heeft dit 
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afgetrokken van de contributie inkomsten. Acht leden hebben dit hele bedrag of een deel 

gedoneerd. In totaal gaat dat om € 605,50 geboekt als inkomsten onder donaties. 

Leden/vrienden hebben negen strippenkaarten gekocht. Voor de inkomsten voor de instuiven en 

bals geldt dat deze lager zijn omdat vanaf december tot de slotinstuif geen betaalde activiteiten 

hebben plaatsgevonden. Al met al heeft dit € 2.940 minder inkomen opgeleverd dan begroot 

voor de instuiven/bals/dansmiddag. De barinkomsten zijn € 450 lager dan begroot. 

 

Haarlem heeft het plafond van de subsidieverordening amateurkunst weer verhoogd, waardoor 

de vastgestelde subsidie voor Oro onverwacht hoog uitkwam: € 7.330. De betaalde zaalhuur is 

een van de factoren voor het bepalen van de subsidiehoogte. De meeste zaalverhuurders hadden 

deze niet doorberekend tijdens de lockdown, zodat het bestuur juist rekening had gehouden met 

een lagere subsidie dan in seizoen 2019-2020. De rente-inkomsten zijn inmiddels helemaal 

weggevallen. 

 

De inkomsten waren al met al ruim lager dan begroot: totaal € 9.300. 

 

2.2 De uitgaven 2019-2020 

De dansleiding krijgt betaald volgens de tarieven, die Interdans aangeeft. De docenten krijgen 

ook reiskosten vergoed. Tijdens de lockdown heeft Oro de docenten niet uitbetaald dit seizoen. 

Zoom en buitendansen zijn wel betaald. Hierdoor zijn de kosten slechts de helft van het begrote 

bedrag. Tijdens de lockdown heeft Oro geen zaalhuur hoeven te betalen. Wel waren er extra 

kosten voor de locatie van het buitendansen. Die kosten zijn op de groepen geboekt. 

De kosten van instuif/bal bevatten dansleiding, zaalhuur, bedankjes en consumpties. Omdat alle 

activiteiten tussen december en juli zijn geannuleerd, zijn deze kosten veel lager dan begroot. 

Bij de uitgaven van de bar zijn de inkopen voor de bar en de huur van de bar zelf opgenomen. 

De uitgaven zijn veel lager dan begroot, net als de inkomsten. 

Vanaf het seizoen 2019-2020 krijgen de docenten de scholingskosten als een vast bedrag 

vergoed en hoeven zij dit niet meer apart te declareren. Deze vergoeding is ook dit seizoen 

verstrekt. 

  

De secretariaatskosten behelzen BUMA-rechten, verzekeringskosten, de abonnementskosten 

voor Mijndomein, die de website en mailadressen (@orodans.nl) host, Microsoftpakket, papier en 

postzegels. Bij bestuurskosten zijn geboekt: de reiskosten van bestuursleden, vergaderkosten, 

de entree van de instuif voor de Oro leden, die bij de ALV waren, bloemen voor 

bestuursondersteuners en een dinerbon voor bestuursleden en bestuursondersteuners (samen 

eten was door de lockdown niet mogelijk). Onder PR en communicatie vallen de kosten voor de 

Oro-krant, de flyers voor de dansactiviteiten en portokosten voor het versturen van de Oro-krant 

aan ver weg wonende leden en Vrienden. Leden hebben de meeste Oro-kranten rondgebracht, 

zodat de portokosten laag konden blijven. Omdat er bijna geen kosten voor (seizoen)flyers en 

verzending zijn gemaakt en Oro een BTW-teruggave heeft gekregen van de drukker zijn de 

uitgaven onder PR lager dan begroot. Onder diverse zitten de bloemen en attenties bij lief en 

leed. 

 

Het bestuur heeft met de donaties van de Oro-leden een fonds ingesteld bestemd om leden, die 

Oro zouden gaan verlaten omdat zij de contributie niet meer konden opbrengen, een 

contributieverlaging te kunnen aanbieden. Dit fonds heeft dit seizoen een eenmalige storting 

gekregen en zal in stand blijven tot het weer leeg is. Het bestuur bepaalt per persoon wat een 

redelijke bijdrage is om het lid te behouden. Vanaf volgend seizoen zijn de uitgaven te zien bij 

de balans. 

 

2.3 Saldo inkomsten en uitgaven 2020-2021 

2020-2021 werkelijk inkomsten uitgaven saldo 

dansgroepen 10.714,15 9.818,91 895,25 

instuif 860,75 914,20 -53,45 

dansdag 0,00 0,00 0,00 

bar 155,20 110,10 45,10 

overige 8.778,70 4.149,71 4.628,99 

reservering jubileum 0,00 2.000,00 -2.000,00 

solidariteitsfonds 0,00 605,50 -605,50 

totalen 20.508,80 17.598,42 2.910,39 

 

Het boekjaar 2020-2021 is positief afgesloten. Zonder de gemeentesubsidie zou het boekjaar 

met een verlies van € 4.400 zijn afgesloten. Wel heeft het bestuur € 2.600 in doelreserves 

(Jubileum- en Solidariteitsfonds) gestort. 
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Conclusies: 

- In zijn totaliteit waren de dansgroepen ondanks de contributieteruggave in seizoen 2020-2021 

kostendekkend, want er waren geen kosten zaalhuur en dansdocenten tijdens de lockdown. 

- De instuiven hadden een negatief resultaat. Alle activiteiten zijn geannuleerd tussen december 

en juli. Oro mocht maar een beperkt aantal deelnemers toelaten bij de instuiven, die wel 

doorgingen. 

- De bar was kostendekkend, zoals begroot, maar zowel inkomsten als uitgaven waren veel 

lager. 

- Bij de post overige is het positief saldo van € 4.629. De subsidie van Haarlem was € 2.300 

hoger dan verwacht.  

- Oro heeft de donaties van leden gestort in een reserve voor Solidariteitsfonds. 

- Oro heeft een aanvullende storting gedaan in de reserve voor het jubileum. 

 

3  Toelichting op de begroting 2021-2022 
 

3.1 Uitgangspunten voor de begroting 

Bij de begroting is voor de inkomsten uit contributie gerekend met het aantal leden per groep op 

1 september 2020 en de contributie. Enkele groepen zijn erg klein geworden. Dit leidt voor het 

tweede jaar op rij tot een hoog begroot negatief saldo voor de groepen. Leden moeten elk jaar 

voor 1 augustus hun lidmaatschap opzeggen, de wijziging van groep en het stoppen van 

dubbeldansen doorgeven.  

 

Voor de zalen en de docenten zijn de werkelijke kosten genomen. DOCK heeft de huur van het 

Broederhuis verhoogd met de reguliere huurverhoging. De overgangsregeling ten opzichte van 

de Ringvaart heeft DOCK daarmee dit jaar voortgezet. 

 

Voor de overige posten is uitgegaan van een verwachte ontwikkeling hiervan in seizoen 2021-

2022. Doordat vorig seizoen de kosten van de zaalhuur en de docenten laag waren, zal de 

subsidie van de gemeente Haarlem ook lager zijn. Zaalhuur en docentenvergoeding zijn de twee 

bepalende gegevens voor de hoogte van deze subsidie.  

 

3.2 Saldo inkomsten en uitgaven begroot  

2021-2022 begroot inkomsten uitgaven saldo 

dansgroepen 17.265,00 21.080,00 -3.815,00 

instuif 2.000,00 2.000,00 0,00 

dansdag 450,00 290,00 160,00 

bar 1.800,00 2.000,00 -200,00 

overige 5.530,00 4.550,00 980,00 

totalen 27.045,00 29.920,00 -2.875,00 

 
De dansgroepen kosten door het teruglopend aantal leden veel meer dan de contributie 

opbrengt. Het bestuur heeft er na twee verwarrende seizoenen met positief saldo voor gekozen 

om alle groepen voort te zetten. Het bestuur hoopt dat we dit seizoen de groepen weer normaal 

kunnen laten doorgaan. Wel zal het bestuur in november nadere besluiten moeten nemen over 

de groepen, die echt te weinig leden hebben. Aan de ledenvergadering legt het bestuur de vraag 

voor of de leden de brede keus aan dansniveaus willen handhaven met als consequentie dat de 

contributie meer moet stijgen of dat zij minder groepen accepteren om de contributiestijging 

laag te houden. 

 

4  De balans 
 

4.1 Eigendom en reserve 

De reserve van Oro is gestegen met het bedrag van de donaties van leden en een storting in de 

reserve jubileum. Het bezit van Oro is verhoogd door de aanschaf van een printer. De 

geluidsapparatuur was geheel afgeschreven op 31 augustus 2020. Deze wijziging in het bezit is 

opgenomen in de berekening van de reserve. 

 

Met de reserve van de vereniging kan Oro meer dan 5 jaar zonder subsidie voortbestaan, 

voordat de vereniging drastische maatregelen moet nemen om de begroting in balans te houden. 
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De balans van het eigendom en de reserve van Oro vind je in onderstaande tabel. 

Eigendom 31-aug-19 31-aug-20 31-aug-21 

Kas 419,06 688,92 487,82 

Betaalrekening 306,87 498,58 3.715,56 

Spaarrekening 25.000,00 32.500,00 35.000,00 

Sleutelgeld HZW 140,00 140,00 140,00 

Geluidsapparatuur 70,00 0,00 0,00 

Sleutelgeld gymzaal Eemstraat SRO  30,00 30,00 

Printer   94,50 

Totaal € 25.935,93 € 33.857,50  € 39.467,88 

     

Berekening reserve 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

reserve begin boekjaar € 25.956,67 € 25.935,93 € 33.857,50 

negatief saldo  0 0 

aanschaf printer  0 189,00 

afschrijving geluidsapparatuur -70,00 -70,00 0 

Afschrijving printer  0 -94,50 

Sleutelgeld SRO  30,00 0 

Reserve jubileum  5.000,00 2.000,00 

Solidariteitsfonds   605,50 

Positief saldo 18-19 / 19-20 / 20-21  49,26 2.961,57 2.910,39 

Totaal € 25.935,93 € 33.857,50 € 39.467,89 

 

4.2 Contributie 

Het bestuur heeft besloten de contributie voor 2021-2022 gelijk te houden aan vorig seizoen, 

ondanks het grote verlies op de groepen. De verwarrende afgelopen seizoenen waren hiervoor 

de reden. Volgend seizoen zal de contributie binnen zijn mandaat (=€ 5 verhoging) verhoogd 

worden. De strippenkaart kost seizoen 2021-2022 € 25. Vrienden betalen € 30. 

 

groep 2020-2021 tijden  duur aantal contributie 

maandag Internationaal MBvO  10.15-11.45 1,5 32 € 160,00 

maandag Israëlisch 1  19.15-20.15 1 32 € 125,00 

maandag Israëlisch 2  20.15-21.45 1,5 32 € 165,00 

dinsdag Internationaal 1   19.30-20.30 1 32 € 122,50 

dinsdag Internationaal 2  20.30-22.00 1,5 32 € 160,00 

dinsdag studenten    -20% 

woensdag Internationaal 20.15-21.45 1,5 32 € 160,00 

donderdag Line Dance 10.00-11.30 1,5 32 € 165,00 

donderdag Internationaal 14.00-15.30 1,5 32 € 160,00 

instroom ma/di/do   1 10 € 60,00 

Vrienden van Oro niet dansend   € 30,00 

strippenkaart los dansen   5 € 25,00  

 


