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BALANS

Activa

Vorderingen 9               

Liquide middelen 1.540       

1.549          

Totaal Activa 1.549          

Passiva

Reserves en fondsen

Algemene reserve 1.549          

Totaal Passiva 1.549          
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Staat van Baten en Lasten

Baten 2019

Publieksinkomsten 1.012          

Subsidie Makersfonds Tilburg 7.500          

Overige inkomsten 112              

Som van de baten 8.624          

Lasten

Personele kosten 5.022          

Productiekosten 752              

Marketingkosten 1.317          

Overige kosten 188              

Som der lasten 7.279          

Saldo rentelasten 152              

Exploitatiesaldo 1.193          
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Algemene toelichting

Activiteiten

Het maken van interdisciplinaire voorstellingen, waarin kunstdisciplines versmelten in plaats van

naast elkaar te bestaan.

Algemene grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 

boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ640 organisaties zonder winststreven 

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter 

vrije beschikking aan de stichting.

Reserves

Algemene reserve

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. 

Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling 

worden besteed.

4



Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en de lasten over het jaar.

De resultaten  worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar zij voorzienbaar zijn
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Toelichting op de balans

Activa

Vorderingen
Omzetbelasting 9                  

Totaal vorderingen 9                  

Liquide middelen

Kassaldo 46             

Rekening-courant Triodos bank 1.494       

1.540          

Passiva

Reserves en fondsen

Algemene reserve

saldo per 1 januari 2019 356              

resultaatbestemming 1.193          

saldo per 31 december 2019 1.549          
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Toelichting op de staat van baten en lasten

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel kan vergoeding 

plaatsvinden voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken

als gift.

De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Lasten 2019

Personele lasten

Honoraria choreograaf 1516

Honoraria regisseur 1766

Honoraria producent 500

Honoraria muzikant 620

Honoraria educatiemedewerker 620

5022

Productiekosten

Huur ruimte 134

Kostuums 20

Reiskosten 275

Verblijfkosten 323

752

Marketingkosten

Fotograaf 248

Videograaf 317

Ontwerper 400

Drukwerk 122

Overig 230

1317

Overige kosten

Website 188
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Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd

in haar vergadering op: 20-8-2020

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming 

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van 

baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald.

Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de 

jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na de balansdatum zijn er inkomsten geweest door het spelen van de voorstelling

 'Out of (self) Love' tijdens de Delft Fring Night. Daarvoor zijn ook kosten gemaakt. 

Op de planning stond het maken van een nieuwe voorstelling. 

Dat is door het coronavirus verhinderd en uitgesteld tot nader order. 


