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Voorwoord 

Voor u ligt het inhoudelijke jaarverslag van het jaar 2016 van Stichting Jeugdcircus Saranti. Een stichting die 

verschillende circusactiviteiten verzorgt. Hoofdzakelijk geeft Saranti circus aan de artiesten die lid zijn, 

daarmee maakt Saranti elk anderhalf jaar een dik anderhalf uur durende show. Maar naast dit hoofddoel 

biedt Saranti nog veel meer activiteiten zoals: workshops in circustechnieken, schminken, ballonnen 

vouwen, kinderfeestjes, steltlopers, circuspieten en projecten met verschillende samenwerkingspartners . 

In 2016 zijn er veel nieuwe samenwerkingen tot stand gekomen, zijn er nieuwe klanten en vaste klanten 

voorzien van activiteiten. Hieronder vindt u een jaarverslag waarin de belangrijkste activiteiten en 

gebeurtenissen zijn opgenomen. 
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Januari 

Januari start met sluiten van de deuren in verband met het 

winterse weer. Voor het eerst moet Saranti trainingen 

afzeggen omdat er gewoonweg niet te komen is bij de 

residentie. De medewerkers en vrijwilligers van Saranti zitten 

dan niet stil maar gaan thuis aan de slag met het ontwerpen 

van attributen en kleding voor de show die in oktober in 

première zal gaan. Zoals elk jaar houdt Saranti een gezellige 

nieuwjaarsreceptie in de residentie. Ook in januari staat er 

een trainersworkshop op het programma. Hierin worden 

trainers door elkaar bijgeschoold in het geven van 

circuslessen, –trainingen en –workshops. Enkele trainers en artiesten gaan op bezoek bij de opendag van 

Cirque CIOS van het Friesland College waar ze dingen konden uitproberen, zoals bijvoorbeeld het röhnrad, 

een attribuut dat nog nieuw is voor Saranti. Saranti biedt de opleiding Cirque CIOS stageplaatsen aan voor 

studenten.  

Februari 

In februari houdt Saranti zelf voor het eerst sinds lange tijd 

weer een opendag. Met succes want het is erg druk. Er was 

ruimte voor workshops, vrij spel met attributen, 

demonstraties en informatie. In februari start Saranti met 

workshops zoals schminken, ballonvouwen en steltlopen aan 

de eigen artiesten. Deze artiesten zijn de toekomst voor 

Saranti en daarom investeert Saranti tijd in deze artiesten.  

In februari start ook de Poiesz-actie waar Saranti voor is 

ingeloot. Ook is de Rabobankclubkascampagne gestart waar 

Saranti ook aan meedoet.  Mensen van Zienn hebben in februari de residentie voorzien van nieuwe kleuren 

op de muren. Ook gaat een delegatie van Saranti richting Assen om bij collegajeugdcircus Bombari te kijken 

naar hun nieuwe show.  

Saranti is in samenwerking met BV sport een project 

gestart om kinderen in de achterstandswijken Bilgaard 

en Vrijheidswijk in Leeuwarden circusworkshops aan te 

bieden. Dankbare kinderen die de workshopleiders later 

nog steeds herkennen en aanspreken, er is dus duidelijk 

een positieve indruk gemaakt door Saranti. Ook worden 

er circusgymlessen gegeven door Saranti. Saranti is voor 

jong en oud en met het kleutercircus speciaal voor 

kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar. In 2015 is dit 

opgezet door Saranti en in 2016 is dit voortgezet om 5 

keer een circusles te verzorgen speciaal voor kleuters. 

http://www.frieslandcollege.nl/sport-bewegen/sport-bewegen/cios-sport-bewegingscoordinator-4/cirque-cios.html
https://www.poiesz-supermarkten.nl/over-poiesz/de-formule.htm
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/leeuwarden-noordwest-friesland/
http://zienn.nl/
http://www.bombari.nl/
https://www.bvsport.nl/
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Maart 

Maart wordt gestart met een eigen voorstelling in het MFC in Winsum, geheel verzorgd door Saranti. De 

show ClassiCool wordt getoond en met succes. Ook wordt er geschminkt, ballonnen gevouwen en zijn er 

echte circussouvenirs te koop. Hier showen wij onze nieuwe kleding voor de medewerkers, prachtige 

zwarte shirts met het logo in een felle kleur. Ook hebben alle vaste medewerkers een vest met hun eigen 

naam, een wens die al heel lang stond en nu dus in vervulling ging voor onze trouwe medewerkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In maart wordt er door een deel van de artiesten getraind op een andere locatie. Een gymzaal in 

Heerenveen van oud-Saranti-artiest Berl Both, inmiddels zelf circusartiest, wordt gebruikt als oefenruimte. 

Er wordt samen met Berl hard getraind op luchtwerk en vooral in de doeken. Er werd door Stenden al 

eerder beroep op Saranti gedaan, nu ook in een promotiefilm voor het project ‘Yoga je mee sporten’ om 

meer studenten in beweging te krijgen.  

Saranti is niet alleen leuk voor jong maar ook voor oud. In maart treedt Saranti op voor de ouderen in 

Serviceflat Aldlânstate. Ook ouderen genieten zichtbaar van de show ClassiCool.  

April  

In april wordt, net als vorig jaar, door enkele workshopleiders van Saranti 

workshop in circustechnieken gegeven aan autistische kinderen op het 

Autisme Congres in Drachten, georganiseerd door Nederlandse Vereniging 

Autisme (NVA). 

Twee trainers van Saranti nemen lessen in polefitness, een eventuele nieuwe 

techniek van circus. In samenwerking met Dansstudio Linda leren zij enkele 

technieken waar zij verder mee uit de voeten kunnen binnen Saranti.  

Op het Poieszgala, waar de cheques van de actie worden uitgereikt komt 

Saranti collegajeugdcircus Bombari tegen. Beiden ontvangen een mooie 

cheque waar zij weer nieuwe attributen van kunnen aanschaffen. 

http://www.berlboth.com/
https://stenden.com/
http://www.bewegingscentrumleeuwarden.nl/category/yoga-ga-je-mee-sporten
http://www.aldlanstate.nl/
http://www.dansstudiolinda.nl/
http://www.bombari.nl/
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Vanwege de slechte weersvoorspelling kan Saranti helaas niet optreden op Koningsdag, voor het eerst in 

vele jaren dat de artiesten niet hoeven op te treden op deze dag.  

Maar dit Koninklijke feest wordt dubbel ingehaald want in april ontvangen de bestuursleden Anneke 

Hooghiemster, Hans van der Wal en Nico van Lunzen een Koninklijke onderscheiding voor hun 

vrijwilligerswerk bij Saranti de afgelopen 30 jaar. Zij zijn nu lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 

In mei gaat artistiek leider Nanouk samen met trainsters Wies en Soraja, en hulptrainers Sanne en Amber 

op bezoek bij collegajeugdcircus Diedom. Daarna staat het vele bekende publiek in de Prinsentuin te 

wachten op Saranti tijdens het bevrijdingsfestival. Na het bevrijdingsfestival gaat Saranti op weg naar een 

heerlijk weekend op Schiermonnikoog. Zelfs daar wordt aan circus gedaan door onze artiesten en trainers. 

Terug in Leeuwarden biedt Saranti studenten van Stenden de ruimte om hun stageopdrachten te 

volbrengen.  

In mei schaft Saranti een nieuw attribuut aan, essentieel voor de 

nieuwe show waarin veel luchtwerk wordt gedaan. Een nieuwe 

trapeze-installatie, speciaal op maat gemaakt door MicroTruss en 

mede mogelijk gemaakt door de fondsen LOF, Prins Bernhard 

Cultuurfonds en P.W. Janssen Friesche stg.. Op het 

FriesStraatFestival probeert Saranti deze nieuwe installatie met 

succes uit voor het stadskantoor. Naast de optredens wordt er ook 

volop geschminkt. Mei is een drukke maand qua optredens en 

festivals waarin Saranti vaste klant is. Het Flinke Festival, it 

Flinkeboskje heeft Saranti nog niet eerder geboekt maar dit jaar wel. 

Saranti staat hier met de show ClassiCool.  

Het COTK is een organisatie die zich inzet om geld in te zamelen om instellingen te ondersteunen, die zich 

in Leeuwarden bezig houden met de zorg voor onze medemens met een lichamelijke dan wel verstandelijke 

http://www.diedom.nl/
http://www.befrijdingsfestivalfryslan.nl/
https://stenden.com/
http://www.microtruss.nl/
http://fries-straatfestival.nl/
http://www.cotk.nl/
https://www.facebook.com/leeuwardenstad/
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beperking. Een mooi initiatief vindt Saranti en verzorgt daarom het entertainment op de avond waarin het 

geld wordt uitgereikt aan de instellingen.  

Juni  

In juni start de Anjercollecte, vrijwilligers van Saranti zetten 

zich in om collecte te lopen namens deze collecte, onderdeel 

van het Prins Bernard Cultuurfonds. Juni is in 2016 de maand 

van de voorbereidingen op de show die in oktober in première 

gaat, er zit namelijk een lange zomervakantie tussen. 

Coupeuses zijn bezig met de kleding, klussers met de 

attributen, trainers met de acts, PR-medewerkers met de 

posters en flyers. Tussendoor heeft Saranti ook nog tijd om in 

samenwerking met Stenden het project ‘Welkom in de wijk’ 

vorm te geven. Dit jaar staan de wijken Huizum West en 

Bilgaard in het middelpunt van de belangstelling in 

Stadsschouwburg de Harmonie. Daarnaast heeft Saranti in 

Wijnaldum een groot kinderfeestje georganiseerd, waarin de 

kinderen eerst circustechnieken mogen uitproberen en daarna 

een show neerzetten. Ook zijn de steltlopers en straatartiesten 

actief op het Peij Dei in Drachten. Saranti heeft nog een nieuw 

attribuut aangeschaft, een danspaal.  

Juli 

In juli organiseert Saranti voor de 8e keer het eenwielfietskampioenschap voor artiesten.  In drie 

categorieën werden alle onderdelen van het fietsen op één wiel getest. Daarna is er de jaarlijkse BBQ en 

start de vakantie.  

Augustus  

In 2015 nam Saranti een aanvraag voor in de 

zomervakantie aan, zo ook in 2016. In de laatste week 

van de zomervakantie gaf Saranti een workshop 

circustechnieken voor de jongste kinderen bij de 

Spelweek in Nij Beets. Daarnaast verzorgde SarantiXL 

entertainment tijdens de Rabobank Fietstocht. 

Steltlopers waren actief tijdens het dorpsfeest 

Easterbarren, waar Saranti vaste klant is. Maar ook 

de show werd weer opgevoerd. Tot slot in augustus 

een goed moment om promotie te maken voor de 

nieuwe show tijdens het UITfestival in Leeuwarden.   

  

http://www.cultuurfonds.nl/geven/anjeractie/anjeractie
http://www.cultuurfonds.nl/
https://stenden.com/
https://www.harmonie.nl/


Inhoudelijk jaarverslag Saranti 2016 

7 
 

September 

In september wordt Saranti gevraagd om op te treden en te schminken tijdens het vieren van het 30-jarige 

bestaan van het Winkelcentrum Wijk Camminghaburen. Ook in Nijega verzorgt Saranti een optreden, 

schminken en het steltlopen. Ook viert een meisje haar 

kinderfeestje bij Saranti. Saranti is op een doordeweekse vrijdag, 

met enkele artiesten en Saranti XL bij de opening van speeltoestellen 

in Aldeboarn.  

Tijdens Harlingen Ongeschut staat SarantiXL met lichtpoïs, 

vuurjonglerende en lichtdiaboloënde artiesten op de kade. Niet 

alleen in Harlingen verzorgt Saranti entertainment in de avond. Ook 

in Leeuwarden tijdens de Midnightwalk is Saranti een mooie 

toevoeging op het programma. In het laatste weekend van 

september heeft Saranti de generale van de nieuwe show in MFC Ien en Mien in Goutum. De laatste 

puntjes worden daar op de i gezet om te zorgen dat de show perfect kan worden neergezet.  

Oktober 

Van generale, zonder publiek, naar try-out, met publiek, in het het wooncentrum voor Anker in 

Hoogezand. Inmiddels een vaste klant, buiten Friesland, waar de ouderen zelfs op hun kamer kunnen 

genieten van de show. Het weekend daarop wordt nog volop promotie gemaakt in samenwerking met de 

Kiosk in Leeuwarden. Er wordt een optocht door de stad gedaan wat het winkelend publiek zo leuk vindt 

dat er gevraagd wordt of dit wellicht vaker kan worden opgezet. 

Oktober is een belangrijke maand voor Saranti, de nieuwe 

show Hotel d’Botel gaat in première op 15 oktober, in de 

Stadsschouwburg de Harmonie. Een circusshow dat zich 

afspeelt in een hotel waar allerlei medewerkers en gasten 

circusacts uitvoeren. Zondag 16 oktober mag Saranti deze 

mooie show nogmaals opvoeren. Ditmaal doen de jongste 

artiesten van Saranti ook mee waardoor er ongeveer 40 

kinderen schitteren in de matineeshow. Succesvol want 

Saranti krijgt een compliment van Arlette Hanson, 

circusdirecteur van Wintercircus Hanson. 

Zoals elk jaar doet Saranti ook mee aan de 

Grote Clubactie, zo ook in 2016. Wat ook elk 

jaar in oktober plaats vindt is de 

oktoberkindermaand. In het MFC Ien en Mien 

in Goutum geeft Saranti workshops in 

circustechnieken en schminkt Saranti vele 

kinderen. In eerste instantie waren er twaalf 

aanmeldingen maar op de dag zelf wordt 

duidelijk dat circus populair is, want er zijn die 

https://www.facebook.com/midnightwalkleeuwarden
http://www.dorpshuisgoutum.nl/
http://www.vriendenvanvooranker.nl/
http://www.vriendenvanvooranker.nl/
https://www.facebook.com/pg/Stadskiosk-de-Bierkaai-1001742443196891/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Stadskiosk-de-Bierkaai-1001742443196891/about/?ref=page_internal
https://www.harmonie.nl/
https://www.wintercircus.nl/
https://www.clubactie.nl/
http://www.kindermaand.nl/kindermaand
http://www.dorpshuisgoutum.nl/
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dag wel 40 kinderen die meededen aan de workshops en die geschminkt wilde worden.  

In oktober zijn er twee bestuursleden afgereisd naar Liempde, Noord Brabant om samen met mensen van 

Kunstkade inspiratie op te doen bij het circusfestival CircoCircolo. Voor het project Adje Lambertz, in het 

kader van Culturele Hoofdstad 2018, hebben zij gesproken met de organisatie van het festival. Het 

weekend daarop hebben deze bestuursleden nogmaals de reis gemaakt, ditmaal voor de Circomundo-dag. 

Circomundo is een belangenorganisatie voor jeugdcircussen. Daar hebben de bestuursleden de show van 

collegajeugdcircus Okidoki, uit Meppel mogen aanschouwen. Ze zijn tevens in contact gekomen met 

meerdere jeugdcircussen en hebben hun stem kunnen laten horen.  

November 

Op het Noorderlijk Film Festival wordt een circusfilm getoond. Dan is het niet 

meer dan logisch dat dit geopend wordt met de hulp van Saranti haar artiesten.  

In november barst de Sinterklaasdrukte altijd los. Voor Saranti in samenwerking 

met de Hofsint staat eerst de beurs Hobby en Vrije tijd, in het WTC expo 

Leewarden, op het programma. Saranti verzorgt circuspieten op stelten, 

eenwielers, jonglerend en acrobatiekend op de beurs. Niet alleen wordt er 

opgetreden met de nieuwe show Hotel d’Botel maar ook wordt er geschminkt 

en gedanst. Zelfs Sinterklaas waagt bij Saranti in de piste een dansje.  

Saranti verzorgt de circusworkshop bij het Wetterskip waar er 60 kinderen 

tegelijk circustechnieken uitproberen, er kinderen geschminkt worden en aan 

het eind enkele trucjes worden getoond aan Sinterklaas.  

De Jumbo Van Loonstraat bestaat 5 jaar en viert dat met ballondieren en kinderen die geschminkt kunnen 

worden, verzorgt door de schminkers en ballonnenvouwers van Saranti. Deze zijn ook van de partij tijdens 

een open dag van Elke Dierenarts in Leeuwarden. Ook wordt er nog bij collega jeugdcircus Caroly in Goor 

gekeken naar hun nieuwe show.   

  

http://www.kunstkade.nl/
https://www.festivalcircolo.nl/
http://www.2018.nl/nl/projecten#adje-lambertz
http://circomundo.nl/
http://kindercircus-okidoki.nl/
https://www.facebook.com/De-HofSint-Productions-1598397267084469/
http://www.wtchobbyenvrijetijd.nl/
https://www.wetterskipfryslan.nl/
https://www.jumbo.com/content/jumbo-leeuwarden-van-loonstraat/
http://www.elkedierenarts.nl/
http://www.jeugdcircuscaroly.nl/
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December 

Saranti verzorgt de laatste zaterdag dat Sinterklaas in het land is, in de brasserie Spiegelaar circuspieten 

die op stelten het publiek verwelkomen, samen met kinderen kleuren en workshops geven in 

circustechnieken. Ook konden de jongsten geschminkt worden.  

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. Een jongleeract SarantiXL pakt uit! 

En een bestaande koordact met slappe poppen die op het draad tot leven komen.  

De laatste activiteit voor Saranti 2016 afsluit is Saranti’s 5de Kerstspektakel in Citytheater Schaaf, dit jaar in 

samenwerking met het  Multicultureel kinderkoor Jong Kabaal uit de Vrijheidswijk, Saranti XL, Casper Klop 

Nederlands kampioen Flowerstick, de Hofsint en natuurlijk Citytheater Schaaf zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

Saranti heeft veel activiteiten ondernomen in het jaar 2016. Er zijn vele samenwerkingen verder opgepakt 

en nieuwe aangegaan. Saranti biedt meer technieken aan zoals luchtwerk met een nieuwe trapeze-

installatie en een danspaal. Saranti kan in 2017 uit de voeten met de show Hotel d’Botel, meer steltlopers, 

meer schminkers, ballonnenvouwers en workshopleiders. Kortom 2016 was een druk circusjaar, in 2017 

hoopt Saranti deze mooie ontwikkelingen door te zetten.   

http://brasseriespiegelaar.nl/
http://www.schaafcitytheater.nl/
https://www.facebook.com/Multicultureel-kinderkoor-Jong-Kabaal-430686343753249/
http://nkjongleren.nl/2015/10/casper-klop/
https://www.facebook.com/De-HofSint-Productions-1598397267084469/
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Samenvatting in trefwoorden 

Optredens  De target is duidelijk gehaald dit jaar aan optredens. 

Kwisje Kwasje  
 

In combinatie met ballonnenvouwen is dit wel een activiteit die Saranti veel kan 
bieden.  

Workshop Workshop circustechnieken wordt veel gevraagd. Saranti kan dit inmiddels ook 
voldoende bieden.  

ClassiCool Show die tot oktober gebracht wordt. 

Hotel d’Botel Show die in oktober in première is gegaan, waarmee Saranti vanaf dat moment 
gaat optreden. 

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

Nieuwe kleding Kleding medewerkers 

Nieuwe klanten BV Sport 
Harlingen Ongeschut 
Flinke Festival 
Wetterskip 

Jumbo van Loonstraat 
Elke Dierenarts 
Brasserie de Spiegelaar 
Peije Dei  

Vaste klanten Hobby en Vrije Tijd, WTC expo 
Serviceflat Aldlânstate  
Fries Straat Festival, Bevrijdingsfestival en 
Koningsdag, Leeuwarden 

Easterbarren, straatfestival 
Citytheater Schaaf, Leeuwarden 
NVA Drachten 
Wooncentrum Anker, Hoogezand 

Bezoeken circus gerelateerd 
Bezoek collegacircussen 

CircoCircolo 
Okidoki, Meppel 
Bombari, Assen 

 
Caroly, Goor  
Diedom, Utrecht 

Nieuwe projecten Steltlopers 
Schminkers en ballonnenvouwen 
Kleutercircus 
CircusPieten 

Samenwerking De HofSint  
Berl Both 
Multicultureel kinderkoor Jong Kabaal 
Cirque CIOS, Friesland College 
Kunstkade 
Dansstudio Linda 
De Kiosk 

Stenden 
Harmonie 
Ien en Mien 
Citytheater Schaaf 
Zienn 
BV Sport 

Aanschaf nieuw attribuut Trapeze-installatie 
Danspaal 

Goede doelen Kinderen uit achterstandswijken 

Collecte / acties Anjercollecte 
Grote ClubActie 

Rabobank Clubkascampagne 
Poiesz-actie 

Jaarlijkse evenementen Eenwielkampioenschap 
Kerstspektakel 

Eigen initiatief Voorstelling(en) op eigen initiatief 
Open dag 

Unieke momenten Koninklijke onderscheiding voor drie vrijwilligers van Saranti 



 

 

 



Begroting 2016

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 1.000,00€           

418 Residentie kantinekosten 2.500,00€           

419 Residentie erfpacht 500,00€              

420 Residentie extra aflossing hypotheek 1.500,00€           optie

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 PR- en marketingkosten 500,00€              

474 Vrijwilligers vergoeding medewerkers 1.000,00€           

475 Vrijwilligers vergoeding trainers 4.750,00€           

476 Scholing/cursus trainers 500,00€              

490 Acties/feestjes 1.000,00€           

Totaal 27.300,00€         

Inkomsten Begroot

800 Kwartaaldonatie artiesten 8.000,00€           

801 Voorstellingen en workshoppen contract 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 incl. eventuele extra aflossing hypotheek -1.750,00€         



Financieel jaarverslag 2016

           

Kosten Begroot per 31-12-2016 Werkelijk per 31-12-2016 Baten Begroot per 31-12-2016 Werkelijk per 31-12-2016

400 Reis-verb.kst.artiesten 600,00€                            139,91€                             460,09€        800 Kwartaaldon.artiesten 8.000,00€                        8.600,06€                          600,06€       

401 Reis-verb.kst.attributen 2.000,00€                         1.917,10€                          82,90€          801 Voorstell.kontrakt 12.000,00€                      14.402,25€                         2.402,25€    

402 Prog.kst. Attributen 750,00€                            279,87€                             470,13€        802 Donatie/giften -€                                 3.550,50€                          3.550,50€    

403 Prog.kst.kleding 500,00€                            495,99€                             4,01€            803 Kaartverk.eigen voorst. -€                                 369,00€                             369,00€       

404 Prog.kst.geluid/licht 500,00€                            -€                                   500,00€        804 Acties overige 1.000,00€                        2.465,87€                          1.465,87€    

406 Project Hotel d'Botel 18.672,27€                         -18.672,27€  805 Rente 50,00€                             65,93€                               15,93€         

407 Project CGT 2,92€                                 -2,92€           806 Verkoop PR artikelen 500,00€                           503,95€                             3,95€           

408 Kosten workshopartikelen -€                                 311,34€                             -311,34€       807 Donaties kinderfeestjes 350,00€                           405,00€                             55,00€         

414 Onderh.Boedelbak/wagen 250,00€                            335,79€                             -85,79€         809 Teruggaaf energiebelas 150,00€                           200,00€                             50,00€         

415 Residentie onderhoud 1.000,00€                         556,34€                             443,66€        810 Sponsering recl.pisterand 1.000,00€                        1.105,00€                          105,00€       

416 Residentie rente hypotheek 1.400,00€                         972,05€                             427,95€        812 Teruggaaf BTW 2015 2.500,00€                        3.433,00€                          933,00€       

417 Residentie afloss.hypoth. 1.000,00€                         1.051,27€                          -51,27€         813 Subsidies/fondsen -€                                 24.750,00€                         24.750,00€  

418 Residentie kantinekosten 2.500,00€                         2.145,09€                          354,91€        814 Opbr.verhuur residentie -€                                 94,00€                               94,00€         

419 Residentie erfpacht 500,00€                            473,00€                             27,00€          

420 Residentie extra aflossing hypoth. 1.500,00€                         -€                                   1.500,00€      

440 Portikosten 200,00€                            157,12€                             42,88€          

441 Bankkosten 300,00€                            129,28€                             170,72€        

450 Residentie Gas/Water/Elec. 2.000,00€                         1.970,31€                          29,69€           813 - €11000 is tbv CGT

451 Residentie belast/verzeker. 300,00€                            -€                                   300,00€        te ontvangen BTW 2016 €4057

452 OZB + Riool 500,00€                            466,69€                             33,31€          

453 Waterschaplasten 150,00€                            83,33€                               66,67€          

460 Kantoorkosten 300,00€                            113,06€                             186,94€        

461 Secretaris/bestuurskosten 1.000,00€                         788,94€                             211,06€        

462 Representatiekosten 1.000,00€                         493,66€                             506,34€        

463 Abonnementen/contributie 300,00€                            542,27€                             -242,27€       

464 Telefoon/Internetkosten 500,00€                            528,92€                             -28,92€         

465 Automatiseringskosten 500,00€                            138,79€                             361,21€        

470 PR- en marketingkosten 500,00€                            573,66€                             -73,66€         

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

475 Vrijwill.vergoed.trainers 4.750,00€                         4.683,20€                          66,80€          

476 Scholing/cursus tainers 500,00€                            191,25€                             308,75€        

490 Acties/feestjes 1.000,00€                         3.215,36€                          -2.215,36€    

41.578,78€                         59.944,56€                         

Positief resultaat 18.365,78€                         Negatief resultaat -€                                   

Balans per 31-12-2016

1 jan. Beginbalans Eindbalans

100 Saldo Kas 98,49€                               100 Saldo Kas 130,01€                             

110 Saldo Bank 2.960,95€                          110 Saldo Bank 2.429,28€                          

111 Saldo Bank spaarrek. 7.250,00€                          111 Saldo Bank spaarrek. 26.115,93€                         

Totaal 10.309,44€                         Totaal 28.675,22€                         

Verschil 18.365,78€                         Verschil

408: nieuwe grb rekening toegevoegd

414: schadeherstel

463: Circomundo 2015 en 2016 gefactureerd

464: nieuw abonnement met data

470: kleurplaten en certificaten workshops

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