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Onderstaand een overzicht van de corona-kosten t/m augustus 2020, alsmede een prognose t/m december 2020, incl. 
toelichting 
 

 
Corona-kosten - RICK 

* Extra gemaakte kosten; t/m augustus-2020 €             6.284 
Desinfecteringszeep, spatschermen, bewegwijzering 
P1807 - uren x € 56 €             2.525  
Extra informatiebijeenkomsten voor het personeel m.b.t.coronaanpassingen, 
bijscholing hoe digitaal te werken en extra contacten met cursisten. 
P1843 - uren x € 56 €             8.064  
Extra bijeenkomsten voor onze docenten en cursisten, 
om het schooljaar 2019-2020 te kunnen afronden o.a. de beeldende week en 
diverse extra bijeenkomsten muziek in de eerste vakantieweek docenten 

* Niet ingevulde uren; t/m augustus-2020 
Regulier aanbod €          15.120  
Niet ingevulde uren van onze docenten, a.g.v. het niet doorgaan van 
het niet doorgaan van projecten en activiteiten 
Samen aan de Slag, Cultuurprijs Weert €             6.050  
Kosten van de projectleider en reeds toegekende en gefactureerdeuren 

* Restitutie lesgeld; t/m augustus-2020 €          16.500 
  
€          54.543 

 

 

* Prognose t/m december-2020 
Extra gemaakte kosten, m.b.t. corona gerelateerde producten (incl. huur €             4.000 
om groepslessen die niet bij RICK kunnn plaats vinden toch door te laten gaan) 
Niet-ingevulde uren €          28.000 
Niet ingevulde uren van onze docenten, a.g.v. de onzekerheid van het 
al dan niet doorgaan van projecten en activiteiten 
Verminderde lesgeldopbrengsten €          20.000 
Naar aanleiding van minder inschrijvingen/afzeggingen a.g.v. 
de onzekere situatie 

  



€        106.543 

 

Met vriendelijke groet,

Controller

Bezoekadres |
Wilhelminasingel 12
6001 GT Weert

Postadres |
Postbus 282
6000 AG Weert

W. www.rickraakt.nl 

disclaimer
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan, evenals openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden. Rick staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een 
verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 




