Financieel rapport 2020
2020 een jaar van onverwachte beslissingen die we moesten nemen. De begroting, uitgaande van
inkomsten van €154.000,- en uitgave van € 200.267,41 resulterend in een negatieve begroting
van -€46.267,41 was het uitgangspunt van 2020. Elke commissie kreeg de opdracht zo zuinig
mogelijk te boeken. De inkomsten waren ingeschat op een negatief scenario van baropbrengst en
sponsoropbrengsten.
Maar alles liep anders: het Coronavirus won in ons land en we kwamen in een lockdown. Geen
Oranjeparkfestival 2020 en geen dodenherdenking in 2020 helaas. Maar helemaal niets voor de
Dongense bevolking was geen optie. Studio OPF is geboren. Een 6 uur durende live televisieuitzending voor iedereen te zien.
Hier hangt ook een heel ander kostenplaatje aan dan aan een festival van 2 dagen met veel live
artiesten. Zoals duidelijk op onderstaande financieel overzicht te zien is.
We besloten de sponsoren niet te laten betalen en moesten het doen met de subsidie van de
gemeente Dongen. Hiermee konden we zeker de uitzending, ongeveer €2.500,-, bekostigen. De
gemaakt kosten voor programmering en veiligheid zijn de contractuele kosten waar we aan vast
zaten omdat de termijn verstreken was om onder deze contracten zonder kosten te ontbinden. De
kosten gemaakt voor programmering worden in mindering gebracht in 2021, deze artiesten zullen
dan op het festival staan.
We hebben het jaar 2020 afgesloten met
een negatief resultaat van - € 11.162,77.
De reserves zijn hiervoor gebruik, om dit
resultaat op te vangen. Ons saldo aan
reserve is € 126.491,12 en zal
meegenomen worden naar 2021.
2021 brengt ons hopelijk nieuwe kansen
en gaan we weer voor (een) mooie
evenement(en).

Jaarrekening 2020 Oranje Comité Dongen
UITGAVEN

Secretariaat
Financiën
Programmering
Techniek
Veiligheid
PR
Vrijwilligers
Sponsorwerving
Horeca organisatie
ICT

Totaal uitgaven
INKOMSTEN

extra's
Subsidie

Totaal inkomsten
RESULTAAT
Netto Resultaat

2020

€ 748,58
€ 1.287,37
€ 8.937,57
€ 673,69
€ 2.422,50
€ 1.422,00
€ 521,00
216,47
€€ 472,63

€ 16.701,81
2020

€ 539,04
€ 5.000,00

€ 5.539,04
2020
€ -11.162,77
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