FORDELSREGNSKAP - HVORFOR DET LØNNER SEG Å MELDE SEG INN I NORGES KORFORBUND!

Eksempel 1: Blandakoret KorSak
30 medlemmer, øver 2,5 time en gang i uken, ett helgesminarer (á 12 t) og to konserter per semester.
Driftsbudsjett på kr 200 000.
Koret - sikre driftsinntekter og utgifter ved medlemskap i Norges Korforbund
Medlemsavgift NK sentralt (kr 200) for 30 medlemmer
Medlemsavgift NK distriksledd (kr 100 + serviceavgift) ca.
VO-støtte fra SFK, etter søknad, 60 t x 2 semestere + 24 t (2 seminar) x kr 76 per time
Momskompensasjon, etter søknad (ca 6 % av brutto driftsbudsjett på kr 200 000, avh av støtte)
Tilskudd til studiemateriell, etter søknad, kr 10 000 i notekjøp, utb variabel ift antall søkere
Netto gevinst på medlemskap på ett år
Koret - rabatter og innsparing avhengig av aktivitet
Tonoavtale, koret slipper vederlag for fire konserter
If forsikring, rabatt for medlemmer, koret sparer
Koret har spart
Koret - andre verdifulle fordeler
Korhåndboka
Korfaglig og juridisk bistand
Mulighet til å søke dirigentstipend og etableringstilskudd
Rabatterte noter hos Norsk korsenter
Enkle hjemmesider på kor.no
Deltakelse/invitasjon til å delta i prosjekter/konkurranser/konserter arrangert av Norges Korforbund
Eventuell økonomisk støtte fra eget distriktsledd
Andre rabatter: Escape reiser

-6 000
-3 900
10 944
12 000
2 500
15 544
6 000
1 000
7 000

Medlemmer - personlig gevinst/fordel av medlemskap
Korbladet gratis tilsendt fire ganger i året
Hotellavtale, hvert medlem i koret sparer om lag kr 300 per overnatting
Flere andre gunstige medlemsfordeler

Eksempel 2: Blandakoret KorUng
30 medlemmer under 26 år, øver 2,5 time én gang i uken, ett helgesminarer (á 12 t) og tre konserter per semester.
Driftsbudsjett på kr 200 000.
Koret - sikre driftsinntekter og utgifter ved medlemskap i Norges Korforbund
Medlemsavgift NK sentralt halv pris (kr 100) for 30 medlemmer under 26
Medlemsavgift halv pris NK distriksledd (kr 50 + serviceavgift) ca.
VO-støtte fra SFK, etter søknad, 60 t x 2 semestere + 24 t (2 seminar) x kr 76 per time (forutsatt delt. over 14 år)
Momskompensasjon, etter søknad (ca 6 % av brutto driftsbudsjett på kr 200 000, avh av støtte)
Tilskudd til studiemateriell, etter søknad, kr 10 000 i notekjøp, utb variabel ift antall søkere
Frifondmidler, midler fra Norsk musikkråd, deles ut av NK, kor med en tredel under 26 år, ca.
Netto gevinst på medlemskap på ett år
Koret - rabatter og innsparing avhengig av aktivitet
Tonoavtale, koret slipper vederlag for seks konserter (3 per semester).
If forsikring, rabatt for medlemmer, koret sparer
Koret har spart
Koret - andre verdifulle fordeler
Korhåndboka
Korfaglig og juridisk bistand
Mulighet til å søke dirigentstipend og etableringstilskudd
Rabatterte noter hos Norsk korsenter
Enkle hjemmesider på kor.no
Deltakelse/invitasjon til å delta i prosjekter/konkurranser/konserter arrangert av Norges Korforbund
Eventuell økonomisk støtte fra eget distriktsledd
Andre rabatter: Escape reiser
Medlemmer - personlig gevinst/fordel av medlemskap
Korbladet gratis tilsendt fire ganger i året
Hotellavtale, hvert medlem i koret sparer om lag kr 300 per overnatting
Flere andre gunstige medlemsfordeler

-3 000
-2 100
10 944
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