
Begroting Lustrumcommissie 

 

Post 

Lustrumpromotie 

Begrote 
kosten 

Werkelijke  
kosten 

Begrote 
baten 

Werkelijke 
baten 

resultaat Verschil 
met 
begroting 

Boekenloten 
 

€46,89 €46,89 0 0 €46,89 0 

Algemene 
flyers 

€42,09 €42,09 0 0 €42,09 0 

Flyers 
lustrumdag 

€50,- -- 0 0 €50,- -- 

Kaartjes 
Lustrumdag 

€50,- -- 0 0 €50,- -- 

Kaartjes 
Lustrumfeest 

€50,- -- 0 0 €50,- -- 

 
Totaal €238,98 -- 0 0 €238,98 -- 

 

 

Lustrumdag 

Toelichting: 

Locatie Doornroosje 

Entree Bezoekers: Doel is het met bezoekers (feest en overdag) 3000€ op te halen. De prijzen van de 
kaartjes staan niet vast omdat ook nog naar een buffet gekeken wordt wat bij de dag inbegrepen 
wordt. Overdag worden 300 mensen verwacht en op het feest 600. Van de 600 op het feest zijn naar 
schatting  100 van de lustrumdag zelf overgebleven. 

Bijdrage Onderwijsinstituut: Het onderwijsinstituut heeft toegezegd 1250€  te willen bijdragen aan 
de lustrumdag. 

Locatie: De kosten van de locatie overdag zijn 2500€ voor de grote en kleine zaal van Doornroosje. 
Dir is inclusief een bar en garderobe. Apparatuur voor bijvoorbeeld DJs is ook inbegrepen. 

Portier Feest:De kosten voor het feest zijn enkel de kosten voor de portier. Voor bier en fris wordt op 
het feest 1,90 in rekening gebracht. 

Activiteiten: er is 50€ per activiteit voor 16 activiteiten begroot. Dit komt neer op 4 rondes met 4 
activiteiten. Er is nog 200€ extra inbegrepen voor bijvoorbeeld een act zoals een singer songwriter 
en eventueel een workshop. 

 

       



Begroting Lustrumcommissie 

Post Begrote 
kosten 

Werkelijke  
kosten 

Begrote 
baten 

Werkelijke 
baten 

begroot 
resultaat 

Verschil 
met 
begroting 

Entree 
overdag 
(300) 

0 0 € 1.500,- -- € 1.500,- -- 

entree 
avond 
(600) 

0 0 € 1.500,- -- € 1.500,- -- 

Bijdrage 
OWI 

0 0 €1.250,- -- €1.250,- -- 

Subsidie 
SPiN 

0 0 €3.000,- -- €3.000,- -- 

Overschot 4e 
bestuur 

0 0 €1.451,59 

 

-- €1.451,59 

 

 

locatie 
overdag 

€2.500,- -- 0 -- € -2.500,- -- 

Portier 
feest 

€650,- -- 0 -- € -650,- -- 

DJ 
 

€500,- -- 0 -- € -500,- -- 

Activiteiten 
 

€1000,- -- 0 -- € -1000,- -- 

Fust 
 

€100,- -- 0 -- € -100,- -- 

Aankleding 
 

€100,- -- 0 -- € -100,- -- 

Openings- 
spreker 

€200,- -- 0 -- € -200,- -- 

Avondeten 
 

€450,- -- 0 -- € -450,- -- 

Onvoorziene 
kosten 

€350,- -- 0 -- € -350,- -- 

Banner 
10 m₂ 

€250,- -- 0 -- € -250,- -- 

Band 
 

€1400,- -- 0 -- € -1400,- -- 

Tafels en 
Stoelen 

€825,- -- 0 -- € -825,- -- 

 
Totaal 8.325,- -- 8.701,59 -- 376,59 -- 

 

--= niet bekend 

 


