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Voorwoord 

Voor u ligt het inhoudelijke jaarverslag van het jaar 2015 van Stichting Jeugdcircus Saranti. Een stichting die 

hoofdzakelijk trainingen verzorgt aan kinderen en jongeren van 7 t/m 18 jaar. De jonge artiesten verzorgen 

een ruim anderhalf uur durende show op, op verschillende plekken in Nederland. Saranti heeft nog veel 

meer aangeboden in 2015. Hieronder vindt u een jaarverslag waarin de belangrijkste activiteiten en 

gebeurtenissen zijn opgenomen. 
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Januari 

Saranti start het jaar met een vaste klant, de jaarlijkse 

beurs Caravana in het WTC Expo Leeuwarden. Daar 

vermaakt Saranti kinderen met o.a. korte optredens uit de 

show Sarantasia waarin de sprookjes centraal staan. Ook 

Saranti XL brengt hun show ‘Op vakantie’. Tot slot kunnen 

kinderen geschminkt worden door de schminksters van 

Kwisje Kwasje en kunnen ze zelf circuskunsten uitproberen 

tijdens de workshops.  

Februari 

Van 10 tot 12 februari is het Winter Cycling Congress 2015 aan 

de gang in Leeuwarden. Saranti mocht hun kunsten op de 

eenwielfietsen vertonen. Een uniek evenement waar Saranti zijn 

bijzondere fietsen heeft getoond.  

In februari wordt er een bezoek afgelegd aan collega jeugdcircus 

Bombari, uit Assen, enkele bestuursleden, trainers en artiesten 

gaan kijken bij de première van dat jeugdcircus.  

De rest van de maand februari staat in het teken van oefenen 

van acts, kleding naaien, het laatste likje verf op de attributen. 

De PR-berichten worden veel ‘geliked’ en gedeeld in de social 

media. De première van de nieuwe show van Saranti is namelijk 

in aantocht.  

Maart 

Na een spannende generale repetitie 7 en 8 maart in het dorpshuis Ien en Mien in Goutum is Saranti klaar 

voor het hoogtepunt van 2015. Want dat hoogtepunt van 2015 is toch wel de première van de nieuwe 

show Classicool, een klassiek circus met een cool tintje. Zaterdag 21 maart gaat de show in première en 

zondag 22 maart is er een matineevoorstelling in Citytheater Schaaf te Leeuwarden. Beide dagen zijn druk 

bezocht en een enorm succes.  



 

 

April  

In april geniet Saranti na van een prachtig 

première-weekend. Maar Saranti staat nooit stil 

en is zoals elk jaar aanwezig op Koningsdag 2015 

in Leeuwarden bij de Waag met de schminkstand 

Kwisje Kwasje, vrije workshops en korte acts van 

de gevorderden en aspiranten.  

Er wordt door de trainers van Saranti een gratis 

workshop in circustechnieken gegeven aan 

autistische kinderen op het Autisme Congres in 

Drachten, georganiseerd door Nederlandse 

Vereniging Autisme (NVA).  

Mei 

Saranti is al jaren van de partij in de Prinsentuin in 

Leeuwarden tijdens het bevrijdingsfestival. Elk jaar 

trekt dit veel publiek.  

Dit jaar deed Saranti voor het eerst mee aan de 

Rabobank Clubkas Campagne en mocht Saranti een 

cheque in ontvangst nemen. Voor de aanwezigen zijn 

enkele acts uit de show ClassiCool getoond.  

Collega jeugdcircus Caroly uit Goor bestond dit jaar 15 jaar en vierde dat in het Hemelvaartweekend 

met nog 4 andere jeugdcircussen, waaronder Saranti. Saranti ging met de gevorderden naar dit 

jeugdcircusfestival van 14 t/m 17 mei, niet alleen om op te treden maar ook om kennis te delen met 

andere jeugdcircussen. Het festival was een groot succes en alle artiesten kijken terug op een 

fantastisch weekend.  
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In mei start Saranti met iets nieuws, het 

kleutercircus. Onder begeleiding van 

twee ervaren (oud)artiesten, inmiddels 

trainers, wordt er les gegeven in 

circustechnieken aan kleuters (4 t/m 6 

jaar). In spelvorm proberen de kleuters 

een koprol, op een loopkogel of rola bola 

te blijven staan en te jongleren, terwijl 

ouders aan de kant konden blijven kijken. 

Na een evaluatie van deze pilot blijkt dit 

een succesvol project dat in 2016 wel 

kans heeft op een vervolg.  

Tijdens het Fries StraatFestival, een vaste klant treedt Saranti op met acts uit de show ClassiCool. 

Voor het eerst op het Gouverneursplein in plaats van de vaste plek voor het stadskantoor, maar het 

bevalt prima en trekt een hoop bekijks.  

Juni  

Drukke weekenden in juni voor Saranti. 

Voor het MultiCultifestival in Heerenveen 

op 5 juni wordt speciale kleding 

ontworpen door onze coupeuses. Op 6 

juni staat Saranti met enkele acts op een 

miniatuurversie van het Fries 

Straatfestival, maar dan in Westergeest. 

Stenden heeft contact gezocht met Saranti 

om in samenwerking kinderen uit de 

Vrijheidswijk in Leeuwarden, circus aan te 

bieden. Met hulp van studenten van de SPH Stenden hebben kinderen uit de vrijheidswijk vier weken 

lang, elke week kunnen oefenen op circustechnieken. Tijdens ‘Welcome to our neighbourhood‘ werd 

op 24 juni 2015 in de Harmonie een showtje van ongeveer 20 minuten neergezet met 8 artiesten uit 

de Vrijheidswijk. In 2016 zal opnieuw een soortgelijk project starten, Saranti is alweer gevraagd om 

hierin vrijwillig te ondersteunen. 

Juni is een drukke maand waarin Saranti ook nog bij collega jeugdcircus Pavarini uit Zwolle op 

bezoek mag om naar hun voorstelling te mogen kijken. Ook wordt de Anjercollecte gelopen, 

onderdeel van het Prins Bernardfonds. Enkele ouders lopen met hun kinderen collecte in de buurt.  

Vervolgens stond Saranti’s eigen 7e eenwielfietskampioenschap op de planning. In drie categorieën 

werden alle onderdelen van het fietsen op één wiel getest. Tot slot doen de trainers een 

kussengevecht op de eenwieler waarbij er elk jaar hard gestreden wordt om de felbegeerde 

wisselbeker! 
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Op 20 juni wordt Saranti op twee plekken tegelijk gevraagd. Maar ook met een dubbele boeking kan 

Saranti uit de voeten. Onze trainers en medewerkers splitsen zich op en ook de artiesten worden 

verdeeld. De aspiranten gaan naar het Straatfestival in Harlingen. De gevorderden gaan naar het 

Straatfestival Theaterdiel in Burgum. 

Juli 

Het circuskamp van Saranti staat ook bijna elk jaar op het programma. In Terhorne slapen de 

kinderen een weekend met de vaste medewerkers op kampeerboerderij Hettinga. Saranti sluit een 

succesvol circusseizoen af met een lekkere barbecue voor alle medewerkers, ouders en artiesten.  

Augustus  

Normaal gesproken rust Saranti uit in de zomervakantie. Nu 

wil het wel eens voorkomen dat Saranti aanvragen binnen 

krijgt voor tijdens de zomervakantie. Saranti is gaan trainen 

met de kinderen die wel in Leeuwarden waren en daar is een 

mooie improvisatieshow mee neergezet tijdens de Spulwike 

in Surhuizum.  

De organisatie van het straatfestival in Easterbarren weet 

Saranti ook elk jaar te boeken. De stelten en korte acts 

vrolijken het straatfestival helemaal op, alweer één van de 

vaste klanten van Saranti.  

Augustus wordt afgesloten met het UITfestival in 

Leeuwarden. Acts, steltlopers, schminken en workshops zijn 

voor Saranti vaste prik.  

September 

September begint met een brainstormsessie voor de volgende show, die in oktober 2016 gepland 

staat. Maar al gauw moet Saranti weer terug kruipen in de rollen van de show ClassiCool want de 

artiesten worden net als voorgaande jaren gevraagd op de Melle Mol Merke in Wirdum. Met 

steltlopers en acts worden de bezoekers van deze markt 

geëntertaind.  

Saranti heeft een nieuw attribuut aangeschaft, een rhönrad. 

Omdat Saranti geen specialist heeft die deze techniek in huis 

heeft, zijn we met een aantal gevorderden op zoek gegaan 

naar een vereniging in de buurt. In Grou heeft Saranti les 

gehad van Jan Coops van SSS Grou. Hij heeft ons de fijne 

kneepjes van het rhönrad uitgelegd. We hopen in oktober 

2016 een nieuwe act te kunnen presenteren met dit 

attribuut.  
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De show ClassiCool wil Saranti natuurlijk aan iedereen die wil komen kijken presenteren. Op 19 

september presenteerde Saranti de show in het multifunctioneel centrum De Skalm in Stiens. Voor 

het eerst op eigen initiatief (naast de première en matinee) een eigen voorstelling, geheel 

georganiseerd door Saranti. Voor herhaling vatbaar in 2016.  

September staat al bol van de activiteiten maar enkele 

enthousiaste medewerkers van Saranti organiseren ook nog 

tussen de optredens door een rommelmarkt. De opbrengst 

is natuurlijk voor Saranti en met de vele bezoekers levert dit 

een aardig bedrag op.  

Aan Burendag 2015 doet Saranti ook mee, op 27 september 

staat Saranti in de wijk Aldlân met het decor voor de 

Serviceflat Aldlânstate. 

Oktober 

In oktober zijn er twee bestuursleden afgereisd naar Amersfoort om de Circomundo-dag bij te 

wonen. Circomundo is een belangenorganisatie voor jeugdcircussen. Saranti heeft kennisgemaakt 

met mensen van andere jeugdcircussen. Ook kwam Saranti oude bekenden tegen en hebben met 

deze ervaringen kunnen uitwisselen.  

Ter promotie stond Saranti in de Harmonie tijdens 

Friezen op de Planken. De stand zag er weer 

fantastisch uit dankzij de medewerkers van Saranti. 

Elk jaar doet Saranti mee met oktober kindermaand. 

Dit jaar zelfs twee keer, in dorpshuis Ien en Mien in 

Goutum met een workshop circustechnieken en in een 

uitverkochte stadsschouwburg de Harmonie met de 

show ClassiCool.  

Ook buiten Friesland heeft Saranti inmiddels vaste klanten zoals het wooncentrum voor Anker in 

Hoogezand en in de gymzaal van Dorpsvereniging Slochteren heeft Saranti al meerdere malen 

opgetreden. Dit jaar reist Saranti dus tweemaal met de show ClassiCool naar Groningen af.  

Elk jaar doet Saranti mee met de Grote ClubActie, hiermee haalt Saranti een leuk bedrag binnen dat 

we kunnen besteden aan de nieuwe trapeze-installatie die Saranti in 2016 wil laten maken. 

November 

November begint met een showoverleg, de brainstormsessie in september was de start van een 

nieuw circusproject, nu worden taken verdeeld en plannen gemaakt om hiermee verder te gaan. 

Saranti kan weer rekenen op hulp van vele vrijwilligers maar omdat alle hulp welkom is, staan enkele 

bestuursleden op de vrijwilligersbeurs in de Harmonie van Vrijwilligersservicepunt Leeuwarden om 

enthousiaste vrijwilligers bij dit project te betrekken.  
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De vrijwilligers die zijn aangetrokken worden gelijk betrokken bij de schminkcursus voor 

medewerkers van Saranti. De kunst en technieken van het schminken wordt gedeeld voor de 

schminkstand van Saranti Kwisje Kwasje.  

Sinterklaas komt op 14 november 2015, 

Leeuwarden binnenvaren met CircusPieten, 

opgeleid door Saranti. In samenwerking met 

Stichting SinterklaasIntocht Leeuwarden is 

het mogelijk dat de CircusPieten meedoen 

aan de intocht in Leeuwarden. Ook op de 

Schrans, een winkelstraat in Leeuwarden, 

zijn CircusPietjes aanwezig op diezelfde dag. 

Samen met een ballonvouwpiet vrolijken zij 

de winkelstraat op.  

CircusPieten worden bekender want de boekingen stromen binnen. Op de Hobby en Vrije tijdsbeurs, 

in het WTC Expo staat Saranti weer als vaste klant, maar ditmaal komen ook de CircusPieten langs. 

Naast de acts uit de show ClassiCool worden op de beurs ook workshops in het uitvoeren van 

circuskunsten en in het maken van circusattributen gegeven door Saranti. Ook kunnen kinderen 

worden geschminkt door onze schminksters van Kwisje Kwasje. Naast eigen optredens en 

activiteiten heeft Saranti ook nog tijd om bij collega jeugdcircus Caroly op bezoek te gaan, om hun 

nieuwe show te aanschouwen.  

In samenwerking met de HofSint zet Saranti een showtje 

door CircusPietjes neer voor de kinderen van het 

personeel van het WTC expo. Ze oefenen circuskunsten en 

krijgen van Sinterklaas een cadeau én een heus 

CircusPieten-diploma.  

Voor een goed doel als Stichting Rijk voor Arm zet Saranti 

zich graag in samen met de HofSint en Adryf. Stichting Rijk 

voor Arm zorgt ervoor dat kinderen die thuis geen 

Sinterklaas kunnen vieren door armoede toch een leuk 

feest hebben. Saranti’s CircusPietjes doen acts en er zijn 

twee ballonvouwpieten aanwezig om alle kinderen te 

voorzien van een dierenballon.  

December 

In Leeuwarden wordt niet alleen een intocht georganiseerd door SSIL, maar ook een uittocht. 

Natuurlijk zijn de CircusPieten van Saranti hier ook bij aanwezig. Van de Sinterklaasdrukte uitrusten, 

daar is maar weinig tijd voor bij Saranti want Saranti verzorgt geheel vrijwillig een optreden voor de 

600 vluchtelingen die in Leeuwarden zijn opgevangen. Saranti kon de kinderen en volwassenen even 

alle ellende laten vergeten en ze meenemen in hun kunsten, een erg dankbaar optreden. 
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Ondertussen zijn de trainers, SarantiXL, zelf 

druk aan het trainen voor hun nieuwe acts. Er 

wordt hard getraind om twee nieuwe, wat 

meer theatrale acts in elkaar te zetten.  

Dan staat de Kerst voor de deur. Een 

kerstmarkt in Tjongerschans, het ziekenhuis 

in Heerenveen is de eerste klus in kerststijl. 

Kinderen van het personeel van het 

ziekenhuis kunnen kijken naar de show 

ClassiCool en de nieuwe jongleeract van 

SarantiXL ‘BurnOut’. Ook kunnen de kinderen 

zelf circus proberen in de piste en 

jongleerattributen maken.  

Het volgende evenement op de planning is Saranti’s 4e 

Kerstspektakel in Citytheater Schaaf, dit jaar in 

samenwerking met het  Multicultureel kinderkoor Jong 

Kabaal uit de Vrijheidswijk, Witova, Muziekcircus PAUW 

en een dansgroep van FitConcept uit Grou.  

De laatste activiteit voor Saranti 2015 afsluit verdient 

ook nog even de aandacht. Cirque d’Harmonie was aan 

het eind van 2015 een speciaal project, georganiseerd 

vanuit de Harmonie. Saranti mocht in de foyer staan met 

een speciaal programma voor en door kinderen (en 

jongeren). Daar presenteerden elke dag een andere 

groep artiesten een showtje. Klassiek en moderne acts 

met elkaar vermengd: eenwielers, jongleren, 

koorddansen en acrobatiek voerde hier de boventoon. 

Maar niet alleen met acts vermaakt Saranti de jeugd, ook 

konden kinderen hun eigen jongleerballetjes maken en 

kregen ze een ballonnendier, die terplekke gemaakt 

werd. 

 

Conclusie 

Saranti heeft veel activiteiten ondernomen in het jaar 2015. Er zijn nieuwe projecten gestart, nieuwe 

samenwerkingen ontstaan en unieke evenementen bijgewoond. Kortom 2015 was een druk 

circusjaar, in 2016 hoopt Saranti op net zulke mooie ontwikkelingen.   
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Samenvatting in trefwoorden 

Optredens  De target is duidelijk gehaald dit jaar aan optredens. 

Kwisje Kwasje  
 

Er is ontzettend veel geschminkt in 2015, ook nieuwe mensen opgeleid 
waardoor Saranti hier voorlopig wel mee uit de voeten kan.  

Workshop In combinatie met de show ClassiCool 
Workshops in circustechnieken (en jongleerballetjes maken) 

ClassiCool Nieuw show in maart 2015 in première gegaan.  
Deze show brengt Saranti t/m oktober 2016. 

SarantiXL Groep trainers en (oud)artiesten boven de 16 jaar.  
Twee nieuwe acts. 

Nieuwe klanten Tjongerschans, Heerenveen 
Straatfestival Harlingen 
MultiCultifestival Heerenveen 
Serviceflat Aldlânstate 

Vaste klanten Caravana en Hobby en Vrije Tijd, WTC expo 
Fries Straat Festival, Bevrijdingsfestival en Koningsdag, Leeuwarden 
Wooncentrum Anker, Hoogezand en Dorpsvereniging Slochteren 
Easterbarren, straatfestival 
Citytheater Schaaf, Leeuwarden 
 

Unieke evenementen Winter Cycling Congress 
Cirque d’Harmonie 
 

Nieuwe projecten Ballonenvouwen en workshop attributen maken 
Kleutercircus 
CircusPieten 

Samenwerking De HofSint  
Adryf  
Witova 
Muziekcircus PAUW  
Dansgroep van FitConcept  
Multicultureel kinderkoor Jong Kabaal 

Stichting Rijk voor Arm 
Stenden 
Harmonie 
Ien en Mien 
SSIL 
Citytheater Schaaf 

Aanschaf nieuw attribuut Rhönrad aangeschaft en lessen genomen bij SSS grou. 

Goede doelen 
 

Stichting Rijk voor Arm 
Optreden voor vluchtelingen 
Kinderen uit de Vrijheidswijk 

Collecte Anjercollecte 
Grote ClubActie 
Rabobank Clubkascampagne 

Jaarlijkse evenementen Circuskamp Terhorne 
Eenwielkampioenschap 
Kerstspektakel 

Eigen initiatief Rommelmarkt 
Voorstelling(en) op eigen initiatief 

 



Begroting 2015

Uitgaven Begroot

400 Reis/verb.kosten artiesten 600,00€              

401 Reis/verb.kosten attributen 2.000,00€           

402 Programmakosten attributen 750,00€              

403 Programmakosten kleding 500,00€              

404 Programmakosten geluid/licht 500,00€              

414 Onderhoud boedelbak/wagenpark 250,00€              

415 Residentie onderhoud 1.000,00€           

416 Residentie rente hypotheek 1.400,00€           

417 Residentie aflossing hypotheek 1.100,00€           optie

418 Residentie kantinekosten 2.500,00€           

419 Residentie erfpacht 500,00€              

420 Reserve tbv onderhoud residentie 1.500,00€           

440 Portikosten 200,00€              

441 Bankkosten 300,00€              

450 Residentie Gas/Water/Electra 2.000,00€           

451 Residentie belast./verzekering 300,00€              

452 OZB + Riool 500,00€              

453 Waterschaplasten 150,00€              

460 Kantoorkosten 300,00€              

461 Secretariaat/bestuurskosten 1.000,00€           

462 Representatiekosten 1.000,00€           

463 Abonnementen/contributie 300,00€              

464 Telefoon- en internetkosten 500,00€              

465 Automatiseringskosten 500,00€              

470 Publiciteits- en specifieke portokosten 500,00€              

474 Vrijwilligers vergoeding medewerkers 1.000,00€           

475 Vrijwilligers vergoeding trainers 4.500,00€           

476 Scholing/cursus trainers 500,00€              

490 Acties/feestjes 1.000,00€           

Totaal 27.150,00€         

Inkomsten Begroot

800 Kwartaaldonatie artiesten 8.000,00€           

801 Voorstellingen contrakt 12.000,00€         

802 Donaties/Giften -€                     

803 Kaartverkoop eigen voorstelling -€                     

804 Acties overige 1.000,00€           

805 Rente 50,00€                 

806 Verkoop PR artikelen 500,00€              

807 Donaties kinderfeestjes 350,00€              

809 Teruggaaf energiebelasting 150,00€              

810 Sponsoring reclame pisterand 1.000,00€           

812 Teruggave voorbelasting BTW 2.500,00€           

813 Subsidies/fondsen

814 Verhuur residentie

Totaal 25.550,00€         

Negatief resultaat -1.600,00€          



Financieel jaarverslag 2015            

Kosten Begroot per 31-12-2015 Werkelijk per 31-12-2015 Begroot per 31-12-2015 Werkelijk per 31-12-2015

400 Reis-verb.kst.artiesten 600,00€                            454,51€                              145,49€         800 Kwartaaldon.artiesten 8.000,00€                        8.123,34€                           123,34€        

401 Reis-verb.kst.attributen 2.000,00€                         2.429,61€                           -429,61€        801 Voorstell.kontrakt 12.000,00€                      14.396,10€                         2.396,10€     

402 Prog.kst. Attributen 750,00€                            718,75€                              31,25€           802 Donatie/giften -€                                 4.265,36€                           4.265,36€     

403 Prog.kst.kleding 500,00€                            1.368,49€                           -868,49€        803 Kaartverk.eigen voorst. -€                                 345,00€                              345,00€        

404 Prog.kst.geluid/licht 500,00€                            536,99€                              -36,99€         804 Acties overige 1.000,00€                        1.336,68€                           336,68€        

405 Projektbegr. ClassiCool 10.140,23€                         -10.140,23€   805 Rente 50,00€                             32,94€                                -17,06€        

406 Projektbegr.show 2016 2.319,02€                           -2.319,02€     806 Verkoop PR artikelen 500,00€                           429,80€                              -70,20€        

407 Projektbegr. CGT 34,40€                                -34,40€         807 Donaties kinderfeestjes 350,00€                           120,00€                              -230,00€      

414 Onderh.Boedelbak/wagen 250,00€                            233,28€                              16,72€           809 Teruggaaf energiebelas 150,00€                           149,00€                              -1,00€          

415 Residentie onderhoud 1.000,00€                         1.035,86€                           -35,86€         810 Sponsering recl.pisterand 1.000,00€                        985,25€                              -14,75€        

416 Residentie rente hypotheek 1.400,00€                         1.112,20€                           287,80€         812 Teruggaaf BTW 2014 2.500,00€                        2.366,00€                           -134,00€      

417 Residentie afloss.hypoth. 1.100,00€                         3.431,60€                           -2.331,60€     813 Subsidies/fondsen -€                                 13.750,00€                         13.750,00€   

418 Residentie kantinekosten 2.500,00€                         1.789,09€                           710,91€         814 Opbr.verhuur residentie -€                                 146,00€                              146,00€        

419 Residentie erfpacht 500,00€                            435,00€                              65,00€           

420 Reserve tbv onderh.resid. 1.500,00€                         -€                                   1.500,00€      

440 Portikosten 200,00€                            156,46€                              43,54€           

441 Bankkosten 300,00€                            291,42€                              8,58€             

450 Residentie Gas/Water/Elec. 2.000,00€                         1.662,50€                           337,50€           

451 Residentie belast/verzeker. 300,00€                            263,49€                              36,51€           

452 OZB + Riool 500,00€                            419,01€                              80,99€           

453 Waterschaplasten 150,00€                            77,98€                                72,02€           

460 Kantoorkosten 300,00€                            183,42€                              116,58€         

461 Secretaris/bestuurskosten 1.000,00€                         1.211,40€                           -211,40€        

462 Representatiekosten 1.000,00€                         1.489,49€                           -489,49€        

463 Abonnementen/contributie 300,00€                            54,50€                                245,50€         

464 Telefoon/Internetkosten 500,00€                            668,38€                              -168,38€        

465 Automatiseringskosten 500,00€                            185,37€                              314,63€         

470 Publ/specifieke posten 500,00€                            1.287,50€                           -787,50€        

474 Vrijwill.vergoed.medewerk. 1.000,00€                         150,00€                              850,00€         

475 Vrijwill.vergoed.trainers 4.500,00€                         3.686,28€                           813,72€         

476 Scholing/cursus tainers 500,00€                            322,56€                              177,44€         

490 Acties/feestjes 1.000,00€                         2.365,88€                           -1.365,88€     

40.514,67€                         46.445,47€                         

Positief resultaat 5.930,80€                           Negatief resultaat

Balans per 31-12-2015

1 jan. Beginbalans Eindbalans

100 Saldo Kas 221,78€                              100 Saldo Kas 98,49€                                

110 Saldo Bank 1.224,55€                           110 Saldo Bank 2.960,95€                           

111 Saldo Bank spaarrek. -€                                   111 Saldo Bank spaarrek. 7.250,00€                           

120 Saldo ING 391,98€                              120 Saldo ING -€                                   

121 ING Spaarrekening 2.540,33€                           121 Giro Spaarrekening -€                                   

Totaal 4.378,64€                           Totaal 10.309,44€                         

Verschil 5.930,80€                           Verschil



401: meer optredens daardoor meer kosten vervoer.

403: nieuwe pietenkleding en kleding voor stelten, is in publiciteit al naar voren gekomen in optredens etc.

404: nieuwe beamer(oude was versleten) en nieuwe lens voor fototoestel.

417: extra aflossing op hypotheek

461: etentje bestuur/medewerkers/trainers als afsluiting van jaar

462: extra weekend Terhorne en trainers naar Carre

464: nieuw internet

470: nieuwe outfit

490: dit jaar nieuwe dingen gedaan, feestjes, ink. Nieuwjaarsreceptie en Terhorne
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