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Beleids- en activiteitenplan
Doelstellingen
Onze algemene doelstellingen
1. Studenten een plek geven om te zingen in koorverband

Popkoor Estrellas biedt aan studenten een plek om meerstemmig te zingen. Dit gebeurt
door minimaal één keer per week twee uur lang te repeteren. Hier is altijd een dirigent bij
aanwezig en regelmatig ook een pianist. Er wordt bladmuziek aangeschaft en geprint en
er worden arrangementen gemaakt voor het koor. Daarnaast moet er voor elke repetitie
een repetitieruimte worden gehuurd.
Naast de wekelijkse repetities worden er ook repetitiedagen ingepland. Dagen waarop het
koor voor lange tijd achter elkaar repeteert. Dit gebeurt wanneer het koor naar een
optreden toewerkt of wanneer er in korte tijd veel moet worden ingestudeerd. Ook hier
moet een dirigent en pianist worden betaald. Meestal is ook een repetitieruimte nodig,
behalve wanneer de repetitiedag in het koorweekend (zie doelstelling 3) valt. Dan voldoet
de locatie van het koorweekend.

Bijzonderheden 2021:

Uiteraard zal het koor in 2021 nog steeds veel problemen tegenkomen vanwege de
coronapandemie. We hebben in 2020 wel ervaren dat we ook met alle maatregelen
kunnen repeteren. We zullen ons ook in 2021 aan de maatregelen houden en binnen de
mogelijkheden zo veel mogelijk het gewone repetitieschema volgen.

2. Presenteren van muzikale voorstellingen

Voor het koor is het belangrijk om regelmatig het gerepeteerde repertoire te kunnen
presenteren in de vorm van een optreden of wedstrijd. Zo blijven de leden gemotiveerd en
kunnen we iets toevoegen aan de maatschappij in de vorm van kunst. Elk jaar organiseert
het koor minimaal één optreden zelf. Dit vindt plaats aan het eind van het academisch jaar,
rond juni. Daarnaast is het streven om nog minimaal één ander optreden te geven en deel
te nemen aan minimaal één korenfestival of –wedstrijd.

Bijzonderheden 2021:

Vanwege de coronapandemie zal ook in 2021 optreden een uitdaging zijn. Voor het
komend jaar is het lastiger dan in andere jaren om dit doel te behalen. Wel hebben we al
bewezen dat we creatieve oplossingen kunnen vinden. We zullen dus in 2021 ook weer
kijken naar livestream-optredens en online koorwedstrijden.

3. Een hechte groep vormen en blijven

Omdat het koor uit studenten bestaat, verandert de groep elk jaar van samenstelling. Om
samen te kunnen zingen en optreden is sociale veiligheid een voorwaarde. Ook voor het
behouden en verbeteren van de expressie van het koor (doelstelling 5) is het een
belangrijke voorwaarde. In het verleden is gebleken dat de inzet en motivatie van de leden
sterk samenhangt met het groepsgevoel dat op dat moment heerst. Daarom is ook het
vormen en behouden van een hechte groep een belangrijk terugkerend doel binnen het
koor.
De activiteitencommissie organiseert meerdere keren per jaar activiteiten die bijdragen
aan een goede band tussen de leden. Er zijn drie activiteiten die standaard elk jaar worden
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georganiseerd. Het koorweekend is hier één van. Op het koorweekend gaan zo veel
mogelijk/alle leden mee om een weekend lang samen door te brengen. Vaak is er bij het
koorweekend een thema of een overkoepelend spel. Het weekend wordt deels door de
leden zelf gefinancierd.
De tweede activiteit die elk jaar georganiseerd wordt is een sinterklaas/kerstactiviteit. De
activiteitencommissie coördineert deze activiteit die meestal bestaat uit een avond waarop
spelletjes worden gespeeld en cadeautjes worden uitgewisseld. De leden betalen zelf voor
de cadeaus, maar het huren van de ruimte, eventuele snacks en drankjes komen uit de kas
van het koor.
Aan het einde van het academisch jaar wordt er ook altijd een eindactiviteit georganiseerd
in samenwerking van de activiteitencommissie en het bestuur. Vaak in de week na het
zomerconcert. Deze activiteit is om het jaar af te sluiten en afscheid te nemen van de
vertrekkende leden en het bestuur.
De activiteitencommissie heeft ook als taak om de sfeer in het koor in de gaten te houden.
Wanneer zij het belangrijk vinden, kunnen zij meer activiteiten inplannen om het
groepsgevoel te kunnen waarborgen.

Bijzonderheden 2021:

In 2020 is gebleken dat het op afstand repeteren niet bevorderlijk is voor de betrokkenheid
binnen het koor. Zeker wanneer we online repeteren is het belangrijk om genoeg aandacht
te besteden aan de band tussen de leden. In 2021 zullen we ons extra moeten inzetten om
de sociale veiligheid te kunnen garanderen.
Het is in 2021 niet vanzelfsprekend dat er een koorweekend zal kunnen plaatsvinden. De
activiteitencommissie is zich aan het oriënteren op eventuele alternatieven. Misschien is
het mogelijk om te kamperen, wanneer iedereen een eigen tent meeneemt en afstand kan
bewaren.

4. Muzikale kwaliteit van het koor behouden en verbeteren

Het streven van Popkoor Estrellas is om een kwalitatief hoogstaand koor te zijn en te
blijven. Om lid te kunnen worden is het daarom nodig om succesvol door de auditie heen
te komen. Audities worden door de dirigent afgenomen. Hier is dan ook budget voor
vrijgemaakt in de begroting.
Het koor werkt ook aan het behouden van kwaliteit en verbeteren van het koor door
zelfstudie te stimuleren. Naast de reguliere repetities vindt éénmaal per week een
facultatief oefenmoment plaats waarop de leden digitaal kunnen samenkomen om
gezamenlijk het repertoire door te nemen. Ook is er dan ruimte om elkaar vragen te stellen.
De arrangementen die gemaakt worden door de dirigent dragen bij aan de hoge kwaliteit
van het koor. Deze zijn namelijk van een hogere moeilijkheidsgraad dan de arrangementen
die kant-en-klaar aan te schaffen zijn. Wanneer het bijdraagt aan de muzikale kwaliteit
kan ook vocale coaching worden ingezet vanuit de begrote kostenpost “workshops”.

Bijzonderheden 2021:

Het is uitermate lastig om de hoge kwaliteit die we gewend zijn van het koor vast te houden
in deze tijden. Repeteren met voldoende afstand tussen de leden zorgt er voor dat de leden
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moeilijk op elkaar kunnen afstemmen. Daarnaast vallen er regelmatig repetities uit door de
aangescherpte maatregelen. Op dit moment wordt zingen dringend afgeraden. Om toch
op hoge kwaliteit te blijven, is het belangrijk om in het komende jaar te focussen op de
mogelijkheden die er wel zijn. Zo is er het plan om een repetitie te wijden aan het beter
leren lezen van bladmuziek. Ook proberen we dingen uit met boomwhackers, waarmee we
in elk geval ritmisch onszelf blijven ontwikkelen.

5. Expressiviteit van het koor behouden en verbeteren

Popkoor Estrellas is in de afgelopen jaren sterk gegroeid in expressie. Voor het koor is
inleving en het overbrengen van de teksten van de muziek belangrijk. Om hieraan te blijven
werken is er repetitietijd gepland waarin de dans- en aankleding commissie en de
tekstcommissie ruimte hebben om hier met de leden aan te werken. Daarnaast worden er
professionals van buitenaf ingezet om workshops te verzorgen die bijdragen aan de
expressiviteit van het koor.

Bijzonderheden 2021:

Voor 2021 zal het makkelijker zijn om te werken aan expressie dan in andere jaren, omdat
de maatregelen strenger zijn op zang dan op andere vormen van kunst. We hebben
daarom veel ruimte om te werken aan inleving en expressie en zullen ons inzetten om deze
tijd zo goed mogelijk te besteden. We hebben bijvoorbeeld overleg gehad met. Zij zullen
ons ook helpen bij het vinden van een nuttige invulling voor de repetities.

6. Acties om meer inkomsten en betrokkenheid te genereren

Popkoor Estrellas maakt gebruik van inkomsten uit subsidies, optredens en overige acties.
Deze acties worden meestal georganiseerd door de ludieke acties commissie. De leden
werken bijvoorbeeld op festivals of open dagen. Er kunnen activiteiten worden
georganiseerd als een pubquiz of een taartverkoop. Deze inkomsten zijn een belangrijke
aanvulling op de kas van het koor. Daarnaast zorgt het voor meer zichtbaarheid van het
koor en meer naamsbekendheid.

Bijzonderheden 2021:

In 2021 zullen de leden waarschijnlijk niet kunnen werken op festivals of open dagen. De
ludieke acties commissie heeft plannen om op alternatieve manieren geld te gaan
verdienen. Bijvoorbeeld door digitale activiteiten en de verkoop van een Popkoor Estrellas
kookboek.

Jaarspecifieke doelstellingen voor 2021
7. De coronapandemie succesvol doorkomen

Ook in het komende jaar wil het koor blijven repeteren en bestaan als koor. Dit ondanks
het feit dat samen zingen voorlopig waarschijnlijk sterk afgeraden blijft. Om dit te doen
zullen we veel creatieve oplossingen moeten zoeken. Digitalisering speelt hier ook een
grote rol in. We maken nu gebruik van Zoom. We zullen in 2021 meer inzetten op digitaal
repeteren en presenteren.
We hebben gemerkt dat het maken van plannen vaak zinvol lijkt en dat de
coronapandemie er voor zorgt dat dingen nooit volgens plan verlopen. Daarom is het in
2021 belangrijk om constant alert en actief te blijven en transparant te zijn naar leden en
externen.
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Activiteiten

In de voorgaande paragraaf zijn al een aantal van de activiteiten die Popkoor Estrellas
organiseert om haar doelen te behalen genoemd. In deze paragraaf wordt hier verder op
ingegaan.

Repetities

Dit jaar hopen we weer elke donderdagavond te kunnen repeteren, behalve tijdens
feestdagen of vakanties. Vooralsnog is repeteren in Usva niet mogelijk, maar we hopen
dat we gedurende 2021 weer terug kunnen verhuizen naar Usva. Tot die tijd repeteren we
op andere, duurdere repetitielocaties, zoals het oude Groninger Forum aan het Hereplein.
Bij reguliere repetities wordt de repetitie geleid door de dirigent en wordt er hoofdzakelijk
gefocust op de zang en het verbeteren hiervan, met af en toe een moment om choreografie
of expressie te bespreken. In onze huidige repetitielocatie is het nodig dat er tijdens de
repetities zoveel mogelijk een pianist aanwezig is.
Naast reguliere repetities zijn er theaterrepetities. Deze zullen we in 2021 meer hebben
dan in een regulier jaar, omdat zingen op het moment nog dringend wordt afgeraden.
Tijdens de theaterrepetities legt de dans- en aankleding commissie nieuwe choreografieën
uit aan het koor. Ook is er af en toe een theatercoach aanwezig om te focussen op
expressie en stage presence.
Als er veel nieuwe stukken tegelijk worden geïntroduceerd, worden er ook nog
stemgroeprepetities georganiseerd, waarbij elke stemgroep zich apart focust op zijn eigen
partij en deze in detail doorzingt en aanleert. Deze repetities vinden plaats bij één van de
leden thuis. Zolang maatregelen nog verbieden dat mensen thuis samen mogen komen,
zullen deze repetities voorafgaand aan een reguliere repetitie plaatsvinden op de
donderdagavond.
Wanneer er voor een optreden behoefte is aan meer repetitietijd, worden soms ook
repetitiedagen georganiseerd, waarvan er één vaak tijdens het koorweekend is.
Repetitiedagen geven het koor de kans om stukken uitgebreid te kunnen repeteren zonder
de tijdslimiet van een normale repetitie.

Optredens

We hopen dit jaar weer een aantal fysieke optredens te kunnen geven, waaronder ons
Zomerconcert met het thema “Kracht” dat in juni zal plaatsvinden. Daarnaast hopen we
dit jaar een plan van voorgaande jaren te kunnen uitvoeren. We willen graag een
uitwisseling organiseren met een ander studentenkoor uit Nederland om op deze manier
in een andere stad voor een nieuw publiek te kunnen optreden. Deze uitwisseling zal dan
bestaan uit twee optredens: een ‘thuiswedstrijd’ in Groningen en een ‘uitwedstrijd’ in de
stad van het andere koor. Deze zullen dit jaar plaatsvinden ofwel gespreid worden over
meerdere jaren. Verder staan er nog geen eigen optredens vast, maar ons streven is aan
het einde van het jaar net als afgelopen jaar weer een winter- of kerstconcert te geven om
het jaar mee af te sluiten.
Afgelopen jaar zouden we meedoen aan BALK Festival Noord, een korenfestival voor koren
uit Noord-Nederland, maar dit werd tot twee keer toe verplaatst. Balk Festival Noord vindt
nu in 2021 plaats, maar omdat dit jaar ook weer het landelijke BALK TOPfestival wordt
georganiseerd op 6 november 2021, hebben we ervoor gekozen hieraan mee te doen in
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plaats van aan BALK Festival Noord. Ook is het plan om dit jaar alsnog aan ZingZing mee
te doen, een korenfestival in Groningen wat verplaatst is van 2020 naar april 2021.

Andere activiteiten

Naast repetities en optredens organiseert het koor ook nog een aantal andere activiteiten,
die te onderscheiden zijn in reguliere activiteiten, die bedoeld zijn om het koor meer te
verbinden, en ludieke acties, die bedoeld zijn om extra inkomsten voor het koor te
genereren.
Voorbeelden van reguliere activiteiten zijn de maandelijkse drankjes- en karaoke avonden,
waarbij (een deel van) het koor wat gaat drinken of naar de karaokebar gaat na de
repetitie. Zolang er nog maatregelen in verband met de coronapandemie gelden, zal het
vooral om online activiteiten gaan. De activiteitencommissie wordt gevraagd hier creatief
mee om te gaan, omdat activiteiten zoals een running dinner, filmavond of het
koorweekend waarschijnlijk niet door kunnen gaan.
De ludieke acties commissie focust zich op activiteiten die extra financiële middelen
opleveren. Dit zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse taartverkoop tijdens het zomerconcert,
pubquizzen, werken op open dagen of werken op het Bevrijdingsfestival. Dit jaar brengt
de coronapandemie een extra uitdaging met zich mee en zal de commissie zich moeten
inzetten om met originele ideeën te komen om geld in te zamelen.
Ook viert Popkoor Estrellas dit jaar haar tweede lustrum. Dit willen we feestelijk vieren met
een lustrumviering. Hiervoor roepen we een lustrumcommissie in het leven die de viering
mag regelen. De plannen voor de viering zijn nog niet concreet, maar activiteiten zijn
bijvoorbeeld een optreden met oud-leden (of, als het niet anders kan door de
coronapandemie, in een “virtual choir”) of een benefietactie.
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Publiciteitsplan
Doelstellingen
Onze algemene doelstellingen
1. Leden werven

Omdat Popkoor Estrellas een studentenkoor is, nemen er elk jaar veel leden afscheid na
hun afstuderen. Het vullen van het koor is elk jaar een uitdaging en vergt daarom veel
aandacht en inspanning. Om het koor weer aan te vullen is het begin van het academisch
jaar een belangrijk moment. Eerstejaars studenten moeten te weten komen wie wij zijn als
koor. Daarom staat het koor op de KEI-markt en is aanwezig bij More to Explore. Hier wordt
ook promotiemateriaal voor ingezet, zoals flyers en dergelijke. Aanvullend wordt er aan het
begin van het studiejaar snel een open repetitie gepland waar geïnteresseerden kunnen
komen kijken en meedoen. De open repetitie wordt gepromoot via sociale media en zo
nodig wordt daar ook met betaalde advertenties voor geadverteerd. Wanneer het koor niet
genoeg leden behaalt of behoudt, vindt er na ongeveer twee maanden, of na de
kerstvakantie, weer een open repetitie plaats.

Bijzonderheden 2021:

Afgelopen jaar stond het koor voor het eerst op de KEI-markt. Dit is ons goed bevallen. Het
feit dat we tussen andere verenigingen stonden zorgde ervoor dat we onszelf serieuzer
namen en dat we kritisch hebben gekeken naar ons promotiemateriaal. Dit hebben we
geheel vernieuwd. In 2021 zal het nieuwe promotiemateriaal worden gebruikt met het
nieuwe logo.

2. Een professionele uitstraling behouden

Het is de bedoeling dat we onszelf ook in het komende jaar serieus nemen en dat we door
het brede publiek gezien blijven worden als een volwaardige vereniging die niet onder doet
voor andere bij Usva aangesloten verenigingen. Om dit te bereiken zullen we onder andere
de website goed onderhouden en ervoor zorgen dat deze altijd actueel en interessant blijft.
Hetzelfde geldt voor onze sociale media-accounts.
Ook zullen we enkel communiceren met de professionele e-mailaccounts met onze eigen
domeinnaam. Het bestuur communiceert op een consequente manier met de leden en
externe partijen (in ons geval: berichten naar externen op de mail in een afgesproken
format binnen afgesproken tijden, berichten naar leden in een mededelingenwhatsappgroep en via mail binnen afgesproken tijden).

Bijzonderheden 2021:

In 2020 hebben we ons logo, onze website en al ons promotiemateriaal vernieuwd. We
merkten dat we beter te vinden waren door externe partijen en dat het veel invloed heeft
gehad op onze naamsbekendheid. We vinden het belangrijk om deze lijn door te zetten.
Daarom hebben we dit doel als algemeen doel opgenomen in dit document. We hopen dat
hier ook in de komende jaren aan blijft worden gewerkt.

3. Het werven van een breed publiek

Het koor treedt regelmatig op. Om hier voldoende inkomsten te genereren is het belangrijk
dat er genoeg publiek op af komt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we niet alleen
de familie en vrienden van onze leden aantrekken, maar ook publiek dat buiten deze
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kringen ligt. We doen dit door regelmatig activiteiten te organiseren die het koor ook buiten
het bekende publiek in de spotlight zet. Zoals het online publiceren van nummers die
aansluiten op actualiteit en daardoor een breder publiek aanspreken of het meedoen aan
korenfestivals om ook buiten Groningen publiek te vinden. Voorafgaand aan optredens
zorgen we voor een mooie poster die gedrukt kan worden en kan worden opgehangen op
plekken waar we nieuw publiek kunnen werven. Ook wordt er op de sociale media veel
gewerkt aan promotie. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van adverteren om een breder
publiek te kunnen bereiken.
Daarnaast zorgt het uitzetten van persberichten ervoor dat Popkoor Estrellas regelmatig
terug te vinden is in regionale media.

Bijzonderheden 2021:

Wanneer Popkoor Estrellas weer een livestream concert zal gaan geven, zal er worden
ingezet op landelijke promotie en een grotere aanpak.

Jaarspecifieke doelstellingen voor 2021
4. Werken aan een sociaal-maatschappelijk betrokken imago

Het koor werkt aan een professioneel imago (zie ook doelstelling 2). Daarnaast vinden we
het belangrijk dat onze uitstraling aansluit bij wie we zijn. Kort gezegd: onze sociale media
en website moeten laten zien dat we als koor op de hoogte zijn van wat er speelt in de
wereld. We willen ons blijven uitspreken tegen discriminatie. We willen laten horen dat we
ons zorgen maken over klimaatverandering. We willen met onze kunst laten weten dat we
een mening hebben.
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Begroting
Inkomsten
Advertenties

Uitgaven
50

Dirigent

Audities

160

Contributie

4200

Optredens

1150

Entreegelden optredens

2000

Repetities

3900

Ludieke acties

1000

Repetitiedag

Vergoeding optredens

1000

Vrienden van Estrellas

150

Optredens

1000

0

Repetities

900

Overige inkomsten
Subsidie

Zaalhuur

4500
Promotie

Totaal inkomsten

12900

Audities

70

Advertentie

60

Drukwerk (posters, flyers)

50

Merchandise

50

Programmaboekje

150

Video/fotograaf

200

Arrangementen Bestaande
arrangementen
Originele arrangementen

85
70
700

Printen bladmuziek

70

Aankleding optredens

40

Bankrekening
Bestuurskosten

160
75

Deelname festival

1020

Digitaal platform

100

Honorarium Pianist

1000

Lustrumviering

150

Presentjes

150

Professionalisering

450

Sociale activiteiten

390

Workshops

250

Onverwacht

25
Totaal uitgaven
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75

Repetitiedag

Website

Overig

400

12900

Inkomsten
Advertenties

Dit zijn inkomsten uit advertenties in ons programmaboekje. Hier verwachten wij minimaal
twee sponsoren voor te kunnen werven.

Contributie

Op dit moment tellen we 19 leden die naar verwachting allemaal drie termijnen van €62,betalen. In september zal de koorsamenstelling veranderen i.v.m. de start van het nieuwe
studiejaar, dus we verwachten dan meer leden te kunnen verwelkomen. De contributie is
daarom gebaseerd op ongeveer 22 leden.

Entreegelden optredens

Dit is het bedrag dat wij verwachten te krijgen naar aanleiding van de optredens die wij
verzorgen. Het bedrag komt voort uit betalend publiek.

Ludieke acties

Dit bedrag komt voort uit de ludieke acties die wij willen gaan organiseren komend jaar.
Het begrote bedrag is lager dan normaal, omdat het werken op de open dag van de RUG
en het Bevrijdingsfestival naar verwachting wegvalt. De ludieke acties commissie bekijkt
welke mogelijkheden er zijn om verschillende acties te organiseren die passen binnen de
huidige maatregelen. Wanneer er weer een concert kan plaatsvinden, zal er gekeken
worden of er een taartverkoop kan plaatsvinden, om op deze manier ook geld binnen te
halen.
Mocht het BALK TOPfestival doorgaan, vallen ook de bijdragen van derden aan dit
evenement onder de ludieke acties.

Vergoeding optredens

Voor (gast)optredens krijgen onze dirigent en pianist een vergoeding. We zien graag dat
we vanuit de organisatie waarvoor we het optreden verzorgen een bepaald bedrag
vergoed krijgen waardoor wij zelf niet het volledige bedrag hoeven te betalen aan de
dirigent en pianist. Zo houden we zelf ook nog wat geld over aan het optreden. Het begrote
bedrag hebben wij hetzelfde gehouden als voorgaande jaren.

Vrienden van Estrellas

Vrienden van Estrellas is opgezet om extra inkomsten te vangen vanuit vrienden en familie
van de leden van Popkoor Estrellas. Dit bedrag zijn donaties die worden gegeven door
deze partij. We verwachten hier een bedrag van €150,- te krijgen.

Overige inkomsten

Afgelopen jaar hebben we een bedrag van €50,- mogen ontvangen voor overige
inkomsten voor het gebruik van de elektrische piano die wij ter bruikleen hebben
aangeboden. Deze inkomsten verwachten we in eerste instantie niet voor het jaar 2021,
daarom is deze post leeg gelaten.

Subsidie

Door deze activiteitensubsidieaanvraag aan te leveren, hopen we een bedrag van €3000,te ontvangen van Usva. Deze inkomsten zijn een groot deel van onze begroting en zijn
daarom hard nodig om Popkoor Estrellas te laten rondkomen.
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Voorgaande jaren is ook gebruik gemaakt van de BAK-subsidie. Dit jaar is deze opnieuw
aangevraagd, daarom verwachten we nog een extra bedrag van €1500,- vanuit de
Gemeente Groningen. Deze aanvragen samen komen uit op het bedrag van €4500,-

Uitgaven
Dirigent
Audities

Elk jaar komen er nieuwe leden bij het koor en hiervoor neemt onze dirigent audities af. De
tijd die hij hier aan besteedt, declareert hij bij de penningmeester. Voorgaande jaren is het
bedrag altijd rond de €160,- geweest, daarom hebben wij deze kosten hetzelfde gehouden.

Optredens

De dirigent wordt voor elk optreden uitbetaald. Afhankelijk van waar het optreden
plaatsvindt, wordt er een tarief bepaald. Zo krijgt hij minimaal 1,5 keer het repetitietarief.
Dit komt uit op een bedrag van €155,- per optreden. Per vergrote afstand wordt dit met
10% verhoogd. Dit bedrag hebben we lager dan vorig jaar. We gaan uit van optredens,
maar wanneer dit kan plaatsvinden is nog onbekend.

Repetities

Per repetitie vraagt de dirigent €103,33 inclusief btw. We gaan net als vorig jaar uit van
38 repetities. Dit kan meer of minder worden in de loop van het jaar.

Repetitiedag

Op een repetitiedag heeft het koor in één dag een dubbele repetitie. Hierdoor kan de
dirigent meer aandacht besteden per nummer en kunnen de koorleden een inhaalslag
maken. We verwachten dat er dit jaar twee repetitiedagen zullen plaatsvinden, daarom
hebben we hier €400,- voor begroot.

Zaalhuur
Audities

Voor audities wordt normaal gesproken ongeveer 1,5 dag gerekend. Ook dit jaar is dit weer
van toepassing.

Optredens

Voor onze optredens hebben wij een zaal nodig en hiervoor moet soms zaalhuur worden
betaald. Daarom hebben wij een bedrag berekend van €1000,-.

Repetities

Normaal gesproken repeteert Popkoor Estrellas in de Zangzolder van Usva. Echter hebben
wij sinds september 2020 een nieuwe repetitieruimte vanwege de coronapandemie. Deze
repetitieruimte is duurder en zal voorlopig nog aangehouden worden. Voor onze begroting
zijn we ervan uitgegaan dat Usva vanaf het academisch jaar 2021-2022 weer geopend
zal zijn. Daarom begroten wij een bedrag van €900,-.

Repetitiedag

Onze huidige repetitiedagen kosten €70,- voor de ruimte waar we ook reguliere repetities
hebben. Daarom is dit bedrag ook opgenomen in de begroting.
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Promotie
Advertenties

Afgelopen jaar is het erg moeilijk geweest om onszelf fysiek zichtbaar te maken door de
coronapandemie. Daarom willen wij graag advertentiegeld gaan inzetten op onze sociale
media, om verschillende, belangrijke posts een boost te geven in hun zichtbaarheid.
Hiervoor hebben wij €60,- begroot.

Drukwerk (posters/flyers)

Voor onze vereniging hebben we afgelopen jaar op de valreep nog nieuw
promotiemateriaal besteld. Het bedrag van €50,- is begroot voor extra aanschaf van deze
ontwerpen voor 2021.

Merchandise

Voor eventuele aanschaf van spullen met het logo is er een bedrag van €50,- begroot.

Programmaboekje

Voor het programmaboekje dat wij maken voor ons eindconcert, zijn de drukkosten
doorgaans €150,-. Ook dit jaar hebben wij dit bedrag hiervoor begroot.

Video/fotograaf

Voor een video- en/of fotograaf hebben wij een bedrag van €200,- begroot. Zij worden
doorgaans ingezet voor het filmen en fotograferen van ons eindconcert.

Website

Sinds afgelopen jaar zijn de kosten voor het domein verhoogd. Daarom staat dit bedrag
sinds dit jaar op €85,-.

Arrangementen
Bestaande arrangementen

Voor bestaande arrangementen hebben wij een bedrag begroot van €70,-. Dit zijn de
arrangementen die wij bestellen los van de originele arrangementen die onze dirigent
maakt.

Originele arrangementen

Aangezien onze dirigent ons vorig jaar erg heeft gematst met het maken en declareren
voor arrangementen, staat dit bedrag lager dan vorig jaar. Wij hebben voor dit studiejaar
inmiddels voldoende arrangementen, maar het volgende bestuur heeft op deze manier nog
wel de gelegenheid om drie arrangementen aan te schaffen. Er is een bedrag van €700,begroot.

Printen bladmuziek

De leden van het koor krijgen de bladmuziek van het koor op papier. Om dit te kunnen
printen is een bedrag van €70,- begroot.

Overige uitgaven
Aankleding optredens

Deze post wordt gebruikt om het podium bij optredens aan te kleden. Hiervoor wordt
jaarlijks een bedrag van €40,- begroot.
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Bankrekening

Elke maand moet de zakelijke rekening betaald worden. Dit bedrag ligt rond de €15,- per
maand en kan hoger of lager uitvallen. Hiervoor is daarom €160,- begroot.

Bestuurskosten

Van deze post worden de bestuursinteresseborrels en het bestuursdiner (overdracht)
gefinancierd. Ook dit jaar staat dit bedrag op €75,-.

Deelname festival

Als de maatregelen versoepelen, zou het BALK TOPfestival weer door kunnen gaan. Er is
hier een deelnamebedrag voor bekend gemaakt van €1020,-. Daarom hebben wij ditzelfde
bedrag begroot om mee te kunnen doen aan dit festival.

Digitaal platform

Afgelopen jaar zijn wij begonnen met het gebruik maken van het online platform Zoom, om
te kunnen repeteren en elkaar daarbij allemaal op één scherm te kunnen zien. Voor 2021
verwachten wij nog een half jaar van dit platform gebruik te maken. De dienst is ongeveer
€17,- per maand en daarom hebben wij voor deze post €100,- begroot.

Honorarium pianist

Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de pianist die ons begeleidt tijdens repetities en
optredens. Voor een halve repetitie krijgt de pianist €25,-, een hele repetitie €35,- en voor
een optreden €50,-. Voor de volledigheid is een bedrag begroot van €1000,-.

Lustrumviering

Omdat ons koor dit jaar precies 10 jaar bestaat, lijkt het ons leuk om een lustrumviering te
organiseren. We weten nog niet precies wat we hiervoor gaan doen, maar we hebben een
bedrag van €150,- begroot om de viering te kunnen organiseren.

Presentjes

De leden, pianist, dirigent en derde partijen krijgen bij ons eindconcert een presentje
aangeboden voor hun hulp tijdens het optreden. Omdat er in voorgaande jaren altijd over
de post is heengegaan, hebben wij nu een bedrag van €150,- begroot om hieraan uit te
geven.

Professionalisering

Voor elke vereniging in de culturele sector is het belangrijk om een professionele uitstraling
te hebben naar de buitenwereld. Daarom is het ook zeker van belang hier een bedrag te
hebben staan dat hierbij kan helpen. Het kan voor van alles gebruikt worden, mits het
natuurlijk bijdraagt aan de professionaliteit van het koor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
apparatuur of de bedrukking van koorshirts. Er is daarom een bedrag van €450,- begroot
om dit te kunnen realiseren.

Sociale activiteiten

In deze tijd is nog steeds alles erg onzeker. Dat geldt ook voor het houden van repetities.
Daarom is er voor dit jaar meer dan normaal begroot om de leden toch alternatieven te
kunnen bieden waardoor zij hopelijk bij het koor blijven. De post voor sociale activiteiten
bedraagt daarom €390,-.
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Workshops

Elk jaar huren wij iemand in om ons te helpen met dans, zang, interpretatie of andere
zaken. Ook dit jaar willen we hierin de mogelijkheden gaan opzoeken en daarom hebben
we hier €250,- voor begroot.

Onverwachte uitgaven

Normaal gesproken hebben wij geen onverwachte uitgaven, omdat alles onder één van de
posten kan worden geschoven. Toch hebben wij hier een bedrag van €25,- staan, mocht
er toch iets voorkomen wat niet past in de bovengenoemde posten.
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