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Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2020 
Arts speaks loud and clear. This world needs the amazing comfort and beauty of the arts..  

  

  

 

Het Levend standbeeld; Licht der wereld.  
 
Stichting Arts Alive 
Versteegstraat 9  
7425 CH Deventer  
 
www.artsalive.nl 
info@artsalive.nl  
Bankrekening: NL43INGB0007551181 | ANBI-RSIN: 856718713 | KvK: 66837979 

 

http://www.artsalive.nl/
mailto:info@artsalive.nl
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Inleiding 
 

Wat een bizar jaar was 2020, en voor veel kunstenaars een nekslag!  Ook voor Arts Alive was het een 

enorme klap, al hebben we er het beste van gemaakt. Door omdenken, en onze activiteiten anders in te 

richten  werd het jaar toch verassend goed. 

Gelukkig kon het Theaterweekend in januari 2020 doorgaan. Dit was het grootste Theaterweekend in 

aantallen ooit, waar we met 13 hoofvakken en met 222 mensen het klooster vulden van zolder tot kelder. 

We hadden precies 4 optredens gedaan met Danstheater Home Run toen Corona alles stil legde. Al onze 

voorstellingen en trainingen vielen weg, een lege agenda tot gevolg. Gelukkig konden we alle tickets terug 

betalen. 

Carla gebruikte die eerste tijd om te schilderen. Na een paar maanden besloot ze, om op een andere 

manier door te gaan met onze kern visie; creatieve mensen trainen en kunst maken en delen. Hiervoor zijn 

we tijdens de C.-periode ons eigen theaterwerk gaan verfilmen, om dit gratis in de vorm van short-films op 

social media te delen. Op deze manier “kwamen wij bij de mensen, i.p.v. de mensen bij ons”.  

Daarnaast begon Carla met het houden van Arts conferences via zoom. Vanaf de 1e meeting had ze al 60 

mensen die mee deden. We kijken terug op die arts conferences die enorm bekrachtigend werkten,  en 

veel ontroerende momenten en reacties.  

Carla is inmiddels al vierenhalf jaar full time actief voor onze stichting Arts Alive. Als haar man heb ik 

inmiddels al veel gezien van haar voorstellingen maar toch blijft het mij verbazen hoe ze dwars door de 

Corona crisis een nieuwe manier van opleiden bedacht waarbij steeds meer kunstenaars aanhaken, en 

steeds meer een  community ontstaat onder de kunstenaars.  

Een andere vrucht zijn de jongeren die we mogen trainen. Het is daarbij prachtig om te zien dat er steeds 

meer jongeren zijn die vragen om training en coaching op creatief gebied. Arts Alive is betrokken met het 

starten van de creatieve school I AM in Amsterdam: www.ia-movement.eu. Deze school is een 

langverwachte droom van veel creatieve mensen. Carla is adviseur en bestuurslid van de nieuwe school, en 

zal als artistiek leider werkzaam zijn waarmee zij de inhoud van de lessen waarborgt.  

Voor ons als stichting is het steeds zoeken hoe we in die groeiende belangstelling en aanvragen onze eigen 

doelen blijven vorm geven. Groei kost tijd en vaak ook geld. We merken dat we onder andere op financieel 

gebied moeten kijken hoe we deze groei goed kunnen blijven faciliteren. We zijn ontzettend blij met het 

deskundig advies in de medewerking van Wilbert de Goei, die vanuit zijn bedrijf Helpgoed 

projectondersteuning biedt.  

Ook heb ik, Giovanni, een opleiding gevolgd in het aansturen van teams genaamd; “Samensturing” van 

Rianca Evers. Dit omdat Arts Alive zo groeit dat we wel 4 kernteams hebben in onze verschillende events-

activiteiten. We willen voor elk team goeie samenwerkingsverbanden en gezonde communicatie, dat is een 

van de handels merken van Arts Alive; dat we in eenheid samenwerken, ieder in zijn gaven pakket.  

De uitdagingen die voor ons liggen zijn door Corona onzeker, maar we nemen ze met enthousiasme aan. 

We zien uit naar weer een bijzonder jaar waar we mensen mogen opleiden, en tot verwondering mogen 

brengen door kunstvormen.  

Namens het bestuur van Arts Alive,  

Giovanni Veldhuis, Voorzitter 

http://www.ia-movement.eu/
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Scène uit: 
Danstheater  
Home Run 
 
Begin 2020 toerden 
we met deze 
productie met 
voorstellingen in 
Nederland en 
België. 

 

Visie en missie 
 
Visie 
Arts Alive is opgericht vanuit het verlangen om anderen te inspireren en op te leiden. Ons team van 
professionele kunstenaars heeft als visie om kunsten in allerlei vormen bloei te laten komen. Ons gedachte 
goed is die van christelijke kunst omdat we geloven dat God Kunstenaar is en dat we in een liefdesrelatie 
met Hem staan als mens. Door middel van dans, theater en beeldende kunst zien mensen dingen door 
andere ogen, en ontvangen zijn via het hart in plaats van via het hoofd. 

Vanuit ons vakgebied helpen we jongeren om zich te ontwikkelen in hun unieke gaven en talenten, en in 

hun relatie met God. Wij geloven dat we Zijn creativiteit weerspiegelen wanneer we kunst maken.  

Kunst is voor ons een taal die harten raakt, een middel waarmee we mensen essentiële thema’s kunnen 

laten begrijpen en krachtig verstaanbaar kunnen maken. Sterker nog kunst heeft een helende, verbindende 

invloed. 
 
Om die reden vinden wij het belangrijk om een cultuur te creëren waarin mensen vanuit een veilige setting 
en geborgenheid hun artistieke kant kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hierbij bouwen wij aan karakter, 
gezond rentmeesterschap en een positieve houding. Een gezonde creatieve en kunstzinnige levensstijl, 
waarin het teamwerk met God heel normaal is, dát is waar wij voor gaan.  
 

Onze missie: 
Onze missie is om ons netwerk van creatievelingen en kunstenaars uit te laten groeien tot een kerkmuur-
overstijgende beweging van christelijk kunstenaars, die dienstbaar in hun maatschappelijke omgeving met 
tal van kunstzinnige vaardigheden.  
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Statutaire doelstelling: 
Stichting Arts Alive heeft als doel jongeren en volwassenen creatief te trainen en te inspireren in 
kunst,  met universele thema’s als vrijheid, schoonheid en echte liefde vanuit een christelijk 
gedachtengoed. Tevens stelt de stichting zich tot doel kunst in te zetten om mensen hun eigen creativiteit 
te laten (her)ontdekken en ontwikkelen. De stichting zet daarbij verschillende vormen van kunst in zoals 
dans, theater, muziek en beeldende kunst. 

Doelstellingen: 

• We willen een netwerk vormen onder creatieve (kunstenaars, docenten) en organisaties. Binnen 
dit netwerk eren we God met onze kunstvormen, talenten en levensstijl. 

• We willen kerken en andere geloofsgemeenschappen de waarde van kunst laten zien zodat kunst 
daarbinnen een grotere plaats krijgt. 

• We willen beginnende kunstenaars bemoedigen en stimuleren om actief bezig te zijn met hun 
creatieve gaven en talenten. 

• We willen creatieve mensen ondersteunen met vak-trainingen en persoonlijkheidsontwikkeling 
door lessen en coaching door professionals. 

Bestuur 
Over de visie, missie en doelstellingen wordt gewaakt door het bestuur bestaande uit Giovanni Veldhuis, 
Malte Westheide en Christina Klop. Zij stimuleren het werk aan de hand van deze visie, missie. Enkele 
bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding als onkostenvergoeding.  

 

Activiteiten georganiseerd in 2020 

In 2020 hebben we de volgende activiteiten weten te voltooien 

1. 5  Arts conferences, online. 
2. Het live Theaterweekend in klooster Emmaus, te Helvoirt 
3. Alle 9 oefensessie voor het gecancelde Wandeltheater Dolorosa (150 personen) 
4. Vier optreden van Danstheater Home Run. 
5. Schildercursus 12 personen   
6. Storytelling cursus 6 personen 
7. 4 kunst exposities in de maanden juli 
8. De productie van 3 short films, zie voorbeeld;  

https://www.youtube.com/watch?v=1YbfRUIivS4 
9. De opleiding ‘Samensturing’ gevolgd. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1YbfRUIivS4


 

6 
 

1. De Arts conferences 

 

 
 

Deze meetings voor jonge kunstenaars startten we in 2018 in onze huiskamer. We gaven seminars en 

bemoedigden jonge kunstenaars in opleiding. Dit groeide uit tot een live-event Artsconference in een 

grote zaal.  

In 2020 startten we vanwege Corona. gratis online Arts conferences, via zoom om kunstenaars te 

trainen en bemoedigen. We hadden de 1e keer meteen 60 bezoekers. De toegang was op basis van een 

gift. Er zijn seminars door beginnende en professionele kunstenaars over onderwerpen die alle 

creatieve mensen aangaan. Voor deze gelegenheid hebben we Zoom Pro aangeschaft, waardoor we na 

de seminars ook in kleine groepjes met deelnemers konden napraten en tijd namen voor hen. Denk 

aan onderwerpen als:  

• Hoe ontwikkel je je talent; (lezingen door ervaren kustenaars). 

• Burn-out: Wat is het, hoe voorkom je het en hoe help je anderen;  

• Omgaan met financiën, ondernemerschap 

• Hoe schrijf je iets nieuws, kun je geïnspireerd creëren   

Deze conferences waren enorm geslaagd! Ondanks dat we via zoom streamden, hebben ze er enorm 

veel aan, en er ontstaan mooie samenwerkingen. Dit laatste is tevens van groot belang omdat veel 

kunstenaars zich door Corona berooid weten, en zich erg alleen voelen. Vaak hoorden we  dat zij 

daardoor creatief geblokkeerd waren, of een burn out hadden. De Arts conferences  hebben een 

overduidelijke toegevoegde waarde. 

 

.      Seminar Dite Coumou van der Schans 
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2. Theaterweekend in Helvoirt 

Het Theaterweekend heeft als doel om jonge en oudere creatievelingen te helpen groeien in hun 

talenten. Dit jaar hadden we zelfs een kleine groep kinderen toegelaten; de jongste was 10 jaar. De 

deelnemers trainingen door het volgen van een van de 13 hoofdvakken en verschillende workshops 

naar hun keuze. Dit jaar hadden we het grootste aantal deelnemers ooit en het grootste aantal 

hoofdvakken ooit. De 13 hoofdvakken zijn: Drama, mime, clownerie, toneel, Urban dance, moderne 

dans, vlaggendans, klassiek, musical, fotografie, arts-journaling, beeldend 3 D, schilderen,  

Het weekend wordt verzorgd door 28 docenten en 16 ondersteunende medewerkers die zich met 

passie inzetten om de leerlingen de tijd van hun leven te geven.  Carla organiseert het weekend met 

een kernteam van 4 mensen. Tijdens het weekend wordt ook gezorgd voor een stukje geestelijke 

begeleiding van deelnemers door coachings gesprekken en stilte momenten. Er is een creatieve 

avond en een ochtenddienst waar deelnemers kunnen bij tanken. Van de deelnemers krijgen we 

terug dat zij erg veel leren en het enorm waarderen hoe de sfeer van liefde en samenwerking 

onderling is. Ze zijn het vaak niet gewend op hun kunstopleidingen dat zij bemoedigd en bevestigd 

worden in hun zijn en in wat ze al wel kunnen. (Er wordt hun vooral vertelt wat ze niet kunnen.) 

Iemand afbreken werkt vaak contraproductief. Wat een voorrecht om ze te mogen bemoedigen en 

helpen ontwikkelen in hun kunnen en in hun persoonlijkheid. Hierdoor komen veel mensen opnieuw 

in hun kracht en in hun bestemming. Tijdens het weekend is er naast training tijd dan ook veel tijd 

voor persoonlijke gespreken en gebed.  

We zaten met 222 mensen in het mooie grote klooster in Helvoirt en we bevolkten de ruimtes van 

de zolder tot de kelders. We kookten ons eigen eten, om de prijzen van deelname laag te houden. 

 

 

 
 Theaterweekend 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Toneelles Dansklas: Moderne dans 
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3.       Wandeltheater Dolorosa 2020 werd gecancelled. 

Dit jaar waren we kant en klaar voor optreden in Kampen met het Wandeltheater Dolorosa. Deze 

13e editie zou worden opgevoerd in de oude Boven kerk te Kampen. Deze kerk leende zich 

fantastisch voor de voorstelling.  

Elk van de 13 teams had al geoefend. Helaas is de event vlak van te voren afgezegd. We zijn 

dankbaar dat we alle tickets konden terug betalen die al verkocht waren.  

    

  

4. Optredens met danstheater Home Run 

 
In de maand januari en februari van 2020 hebben we nog 4 optredens kunnen doen met ons team. 
De optredens waren in Hendrik Ido Ambacht,  Amsterdam, Oldenbroek en in Veenendaal. We rond 
de 250-400 bezoekers per optreden. We kijken elke keer uit om dit krachtige stuk te mogen spelen. 
Het stuk is geheel zonder woorden en op muziek. Mensen zijn vaak verbaasd hoezeer ze het verhaal 
toch kunnen volgen. We krijgen ontzettend veel reacties dat mensen geraakt en bemoedigd zijn 
door dit verhaal. Door Corona hebben we verder geen optredens gedaan. Ons team is en blijft 
gemotiveerd om stand by te staan voor mogelijke optredens op scholen. We hopen dat we in 2021 
weer volop kunnen optreden. 

 

  
  
Scenes uit danstheater Home Run  
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5. Schildercursus 2-4 oktober 

Door het cancellen van het Theaterweekend -2021 kregen we veel deelnemers de vraag ‘wat nu’?  
We begonnen in september met het les geven in kleine groepen van enkele hoofdvakken? Deze 
schilderklas had 12 deelnemers. 

In het Schilders-weekend hielden we hetzelfde programma aan als op het Theaterweekend. 
Christina Klop gaf les in profetisch, intuïtief schilderen en Carla Veldhuis gaf les door middel 
opdrachten. Er was Bijbelonderwijs over kunst en tijd voor aanbidding. Er was ruimte om 12 
deelnemers mee te laten genieten in ons proces. De les locatie is in het huis van aanbidding van 
Peter en Carin van Essen, in Apeldoorn. Deze ruimte heeft veel daglicht en konden 12 deelnemers 
met tussen ruimtes van 1,5 m aan tafel werken. Tussen door in pauzes konden cursisten heerlijk 
buiten wandelen in het nabije bos of bij de kachel zitten. Er waren veel schilder-uren zijn maar ook 
tijd voor ontspanning, en deelnemers hadden ruimte om hun eigen weg hierin te kiezen. Het was 
een enorm geslaagd weekend en ook het volgende weekend zat meteen vol. De deelnemers 
leeftijden waren van 12 tot 71. Er waren drie tieners, een geweldige verdeling van leeftijden. 

 
 

6.        Cursusdag Storytelling, 31 oktober 

Door het afzeggen van het Theaterweekend 2021 startten we enkele losse hoofdvak lesdagen. Op 

31 okt vond deze lesdag plaats in Lunteren in het gebouw van werkatelier Goedgemutst. Door 

verscherpte maatregelen hebben we de klas niet groter dan 6 deelnemers laten worden.  

Wederom hielden we lessen aan zoals we dat op het Theaterweekend gewend zijn. Carla gaf les in 

storytelling, monoloog en liet de deelnemers schijven en opvoeren. Het was een erg geslaagde dag. 

Met opmerkingen [MW1]:  
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 Lesdag storytelling 

  
  

 7.    4 Kunstexposities 

Tijdens de Corona periode heeft Carla veel geschilderd. Ze kreeg regelmatig de vraag of zij haar 

werk wilde exposeren. Ze hield drie exposities met een lezing. Dat gebeurde Corona-proof, 

bezoekers konden aan de ene kant erin lopen en aan de andere kant eruit. De toegang was gratis, 

en op basis van een gift. In de Arts fair te Amsterdam nodigde Carla en haar team 20 andere 

kunstenaars uit om ook te exposeren. Hier ontstond een prachtige samenwerking. Ondanks Corona 

ontvingen zij 200 bezoekers die zich aan de 1,5 meter hielden en via een richting door het gebouw 

liepen. 

22 sept Arts fair, in Amsterdam met 200 bezoekers 

11 juli Apeldoorn. 30 bezoekers 

22  en 19 augustus,  de Betteld Aalten  40 bezoekers 
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Arts fair Amsterdam.  

 

Expositie in Aalten 
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8.  Short-films 

Toen door Corona al ons werk omviel besloot Carla om door omdenken toch onze missie te blijven 

volhouden. Onze kern visie; kunst maken waar mee we mensen bemoedigen viel nl. niet weg. 

Daarom zijn we gaan zoeken hoe we toch met kunst harten kunnen raken en hiervoor zijn we ons 

eigen theaterwerk gaan verfilmen. Het doel is om onze short-films gratis op social media te delen. 

De eerste Short film was tevens een try out. We kozen  om  het beroemde schilderij van 

Rembrandt; ‘De verloren zoon’ na te spelen, en verwerkten in de film het mysterie van de 2 

verschillende handen.  We werken met professionele videograaf en scriptschrijver. Er werd 

onnoemelijk veel ingezet getoond om alle details uit de kostuums te tonen.. 

Op deze link is onze try out te zien. https://www.youtube.com/watch?v=1YbfRUIivS4 

 

 

Verfilming van “the study of a Rembrandt”.  

De 2e filmdag stond op 12 dec. en werd een Kerstfilmpje. We werken voor elk filmpje met 

professionele mensen die als vrijwilligers meewerken. De videograaf en scriptschrijver werken 

betaald. Door de filmpjes uit te zetten op social media hopen we steeds financiën te genereren 

voor het volgende filmpje. Het doel is om een serie van 10 films over zingeving te maken, die op 

social media gedeeld kunnen worden. De filmpjes zouden onder andere gebruikt kunnen worden  

bij events, Godsdienst onderwijs en op scholen.  

https://www.youtube.com/watch?v=1YbfRUIivS4
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4  Planning activiteiten Arts Alive 2021 

2021 zal weer in het teken staan van omdenken, zodat we alle trainingen en eigen voorstellingen zoals 

Danstheater Home Run en Wandeltheater Dolorosa kunnen blijven doen in 2021.  

* Op 3 en 4 april hebben we de 6 optredens van Dolorosa gecancelled en zenden we via streaming scenes 

van de voorstelling uit 

* Daarnaast gaan we onze andere theatervoorstellingen professioneel verfilmen zodat we in elk geval via 

film onze verhalen met mensen kunnen delen.  

* Vanuit Arts Alive geven we komend jaar vaker online Arts conferences met masterclasses  voor 

kunstenaars die al actief in het vak zijn.  We zullen daarbij Artistic director Randall Flynn van dance 

company Ad Deum (USA) en Ruth Truttman (Zwitserland) vaker in onze Arts conferences uitnodigen. 

Kortom er zal komend jaar vooral meer aandacht zijn voor Arts Education.  

* Arts Alive is betrokken met het starten van de creatieve school IAM in Amsterdam.   

www.ia-movement.eu. Deze school is een langverwachte droom van veel kunstenaars. Carla is adviseur en 

bestuurslid van de nieuwe school, en zal als artistiek leider werkzaam zijn waarmee zij de inhoud van de 

lessen waarborgt. Op dit moment zijn er 3 hoofdrichtingen; dans, theater en beeldende kunst 3D. De 

school heeft een eigen stichting en school team van 25 medewerkers. Daarnaast willen we dat ze niet 

alleen schitteren op een podium maar dat ze de in de maatschappij uitstappen, door optredens en door bv. 

les te geven aan kinderen. Op deze manier leren ze met hun kunstvormen van dans, of met hun kunstwerk 

meteen te communiceren naar anderen. De events van Arts Alive zullen in de toekomst vaak ondersteund 

gaan worden door de leerlingen van de creatieve school met een wederzijdse samenwerking. 

 Team van danstheater Home Run 

 team van Wandeltheater Dolorosa 

http://www.ia-movement.eu/
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5 Financiën 2020 
A. Staat van Baten en Lasten 2020 in vergelijking met 2020 en begroting 

Stichting Arts Alive          

Baten       Begroting 

  2020 2019 verschil 2020 

Giften € 7.548 € 6.975 € 574 € 5.500 

Collectes € 780 € 656 € 124 € 0 

          

Tickets/Inkomsten  € 34.854 € 48.858 -€ 14.004 € 30.000 

          

Fondsen € 5.700 € 25.750 -€ 20.050 € 7.500 

          

Rente € 0 € 0 € 0 € 0 

          

Totaal baten € 48.882 € 82.238 -€ 33.356 € 43.000 

          

Lasten         

          

Website € 100 € 402 -€ 302 € 250 

PR/Flyer € 167 € 348 -€ 181 € 300 

PR/Programmaboekjes € 0 € 321 -€ 321 € 200 

PR/Advertenties € 0 € 300 -€ 300 € 100 

PR/Alg. € 1.190 € 3.437 -€ 2.247 € 300 

Overige media € 340 € 240 € 100 € 250 

          

Locatie € 13.475 € 12.936 € 539 € 15.000 

Podium/Decor € 631 € 3.246 -€ 2.615 € 1.000 

Materiaal € 6.843 € 12.255 -€ 5.412 € 4.500 

Geluid/band € 0 € 3.698 -€ 3.698 € 1.500 

Catering € 2.727 € 3.555 -€ 828 € 3.500 

Licht € 594 € 400 € 194 € 800 

Vervoer en opslag € 37 € 1.417 -€ 1.380 € 500 

  € 0       

Reiskosten € 3.423 € 9.795 -€ 6.372 € 3.000 

Vergoedingen-Gages 
Spelers/Leraren/Dienteam € 9.725 € 20.378 -€ 10.653 € 8.000 

Bedankjes € 338 € 634 -€ 296 € 250 

  € 0       

Projectondersteuning € 200 € 4.658 -€ 4.458 € 1.500 

Verzekering € 0 € 582 -€ 582 € 1.250 

Bankkosten € 157 € 158 -€ 1 € 300 

Administratie € 489 € 0 € 489 € 500 

          

Totale Lasten € 40.436 € 78.758 -€ 38.322 € 43.000 

          

Totaal Resultaat € 8.446 € 3.480 € 4.966 € 0 
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B. Staat van Baten en Lasten naar projecten 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Arts Alive 

Baten WTDolorosa Theaterweekend Homerun Arts Conference Verfilmingen Arts Alive Alg. Totaal

2020 2020 2020 2020 2020 2020

Giften € 875 € 844 € 629 € 50 € 5.150 € 7.548

Collectes € 208 € 572 € 780

€ 0

Tickets/Inkomsten optredens € 5.000 € 24.370 € 3.084 € 2.400 € 34.854

€ 0

Fondsen € 1.200 € 2.000 € 2.500 € 5.700

€ 0

Rente € 0

€ 0

Totaal baten € 7.283 € 27.786 € 3.713 € 2.450 € 0 € 7.650 € 48.882

Lasten

Website € 100 € 100

PR/Flyer € 167 € 167

PR/Programmaboekjes € 0

PR/Advertenties € 0

PR/Alg. € 417 € 135 € 48 € 50 € 540 € 1.190

Overige media € 150 € 190 € 340

€ 0

Locatie € 120 € 12.905 € 450 € 13.475

Podium/Decor € 225 € 406 € 631

Materiaal € 1.346 € 948 € 446 € 387 € 3.716 € 6.843

Geluid/band € 0

Catering € 2.419 € 308 € 2.727

Licht € 250 € 200 € 144 € 594

Vervoer en opslag € 37 € 37

€ 0

Reiskosten € 456 € 1.268 € 890 € 190 € 619 € 3.423

Vergoedingen-Gages 

Spelers/Leraren/Dienteam € 500 € 4.319 € 1.500 € 761 € 1.235 € 1.410 € 9.725

Bedankjes € 338 € 338

€ 0

Projectondersteuning € 200 € 200

Verzekering € 0

Bankkosten € 32 € 125 € 157

Administratie € 120 € 185 € 184 € 489

Totale Lasten € 3.264 € 23.594 € 3.084 € 2.665 € 1.235 € 6.594 € 40.436

Totaal Resultaat € 4.019 € 4.192 € 629 -€ 215 -€ 1.235 € 1.056 € 8.446
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C. RESULTAATVERDELING  

 

 

D. BALANS NA RESULTAATVERDELING 31-12-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Arts Alive 

Resultaatverdeling

2020

Resutaat € 8.446

Toevoeging Bestemingsfonds WT Dolorosa € 4.000

Toevoeging Bestemingsfonds Homerun € 600

Afrondingen € 1

Toevoeging Algemene Reserve € 3.847

Stichting Arts Alive Balans 

31-12-2020 31-12-2019 Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Vaste Activa Eigen Vermogen

-€                   -€                 Algemene Reserve 10.296€     6.447€        

-€                

Vottende Activa

Nog te ontvangen -€                   6.500€        Bestemmingsfondsen

Overige vorderingen -€                   367€            Bestemmingsfonds WTD 4.530€        530€           

Bestemmingsfonds Homerun 600€           

Liquide Middelen Kortlopende schulden

ING betaalrekening 7551181 15.377€        28.375€      Vooruitontvangen -€                22.590€     

ING spaarrekening  7551181 189€              189€            Nog te betalen 142€           5.864€        

Totale Activa 15.566€        35.431€      Totale Passiva 15.568€     35.431€     
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6 BEGROTING 2021 

 

Stichting Arts Alive Begroting 2021

Baten

Giften 7.500€                          

Collectes -€                                  

Tickets/Inkomsten optredens 2.500€                          

Fondsen 25.000€                       

Rente -€                                  

Totaal baten 35.000€                       

Lasten

Website 250€                             

PR/Flyer 300€                             

PR/Advertenties 100€                             

PR/Alg. 500€                             

Overige media 250€                             

Locatie 2.000€                          

Podium/Decor 1.000€                          

Materiaal 5.000€                          

Geluid/band 1.500€                          

Catering 900€                             

Licht 800€                             

Vervoer en opslag 500€                             

Reiskosten 4.500€                          

Vergoedingen-Gages 

Spelers/Leraren/Dienteam  €                      11.470 

Bedankjes 250€                             

Projectondersteuning 3.630€                          

Verzekering 1.250€                          

Bankkosten 300€                             

Administratie 500€                             

Totale Lasten 35.000€                       

Totaal Resultaat -€                                  
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