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Toelichting op de Jaarrekening 2018 en de begroting 2019

1. Baten en lasten zijn op een andere manier weergegeven dan vorige jaren gebruikelijk. Er is, 
voor de vergelijking van de feitelijke baten en lasten in 2018 met de begroting, in het 
algemeen wel uitgegaan van de begroting zoals die door de ALV is vastgesteld. Uitzondering 
daarop is de verrekening van posten die eigenlijk op een ander jaar betrekking hadden. Om 
dat zichtbaar te maken is een beginbalans 2018 gemaakt die als het goed is overeenstemt 
met de werkelijkheid.

2. Er is een positief resultaat over 2018 van € 191,92. De afwijking ten opzichte van de 
begroting 2018 is groot, vooral doordat een flinke post was begroot voor de 
korenontmoeting (onder de titel korendag), die niet nodig bleek. Ook bleek de workshop 
Polyfonie met een positief financieel resultaat te eindigen.

3. De begroting 2019 vertoont een tekort. Misschien moet dat tekort nog wel groter worden 
ingeschat. Een deel van dat tekort bestaat uit een reservering voor de korenontmoeting in 
2020, een post die dus in 2019 nog niet tot concrete uitgaven zal leiden tenzij accommodatie 
of bijvoorbeeld een componist een vooruitbetaling verlangt. 

4. De belangrijkste onzekerheid betreft op dit moment de website. Eigenlijk is de gezamenlijke 
concertagenda samen met de informatie die koren via de website aan elkaar en aan elke 
belangstellende willen laten zien, de kernfunctie van de CLK. Goed functioneren van de 
website is dus essentieel. Gebleken is dat de website mankementen vertoont waardoor het 
voor koren soms onmogelijk werd hun concert op de agenda te plaatsen. Daar komt bij dat 
de AVG het nodig maakt dat het inloggen op het ledendeel beter wordt beveiligd. De 
noodzakelijke wijzigingen kunnen niet doorgevoerd worden in de huidige versie. De website 
is in zijn huidige constructie niet meer betrouwbaar. Hoog tijd dus voor een grondige 
renovatie of zelfs nieuwbouw.

Voor 2019 is voor de revisie een bedrag van ruim € 500,- opgenomen als extra ten opzichte 
van de normale dienstverlening door Leiden Webdesign. Dat is zeker te weinig, maar niet 
bekend is hoeveel dan. Maar ook mag een dergelijke investering best over enkele jaren 
worden uitgesmeerd. Zodra er heldere offertes liggen zullen we zo nodig een 
begrotingswijziging voorstellen en anders toelichten waarom het verantwoord is met het 
begrote bedrag voor 2019 te volstaan en de rest van de kosten door te schuiven naar 
volgende jaren.
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