Inhoudelijk jaarverslag 2017
Stichting Jeugdcircus Saranti
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Voorwoord
Voor u ligt het inhoudelijke jaarverslag van het jaar 2017 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, deze zijn in 2017 voortgezet. Hieronder vindt
u een jaarverslag waarin de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen zijn opgenomen.
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Januari
Het jaar 2017 start rustig, zoals altijd de eerste maanden van het jaar rustig beginnen. Na de
nieuwjaarsreceptie vangen de trainingen weer aan. Saranti telt in januari ongeveer 50 leden die één keer
per week 1,5 uur trainen.
Februari
De maand februari brengt meer drukte. Er worden workshops gegeven door
trainers. De residentie wordt beschikbaar gesteld voor de Noordelijke
Circuskring.
Maart
Op 5 maart staat Saranti met de show Hotel d’Botel in het MFC de Helling in
Winsum. Een inmiddels vaste plek voor Saranti om een eigen voorstelling te
geven. Verder is de maand maart rustig maar wordt er wel door alle
groepen hard getraind. Elke zaterdag in maart en april komen de
projectgroep en deelnemers van het project Anders van Cityproms bij ons
in de residentie om te brainstormen en te oefenen. Er wordt gewerkt naar een voorstelling die op 25 juni in
Leeuwarden plaats vindt. Ook Saranti heeft een trainer die elke week aanschuift bij deze projectgroep.
April
In april haalt Saranti weer haar cheque op bij het Poieszgala
in het WTC expo Leeuwarden. Saranti ontvangt deze
cheque omdat er is meegedaan aan de jeugdsponsoractie
van de supermarktketen de Poiesz. Saranti ontvangt een
cheque van 1185 euro en heeft dit geld besteed aan
onderhoud van de attributen. Saranti heeft in BV Sport een
samenwerkingspartner gevonden. Samen hebben ze zich
ingezet voor de sportontwikkeling in Grou bij het sport-2school project. Saranti draagt hieraan bij door middel van
het verzorgen van circusworkshops. Want circus is
natuurlijk ook sporten.
Ondertussen is de werkgroep van Circus Got Talent (CGT)
druk bezig met de voorbereidingen van het project dat
later in het jaar gaat plaatsvinden. Niet alleen de
voorbereiding voor CGT worden uitgevoerd. Veel projecten
zijn rond deze tijd in de fase voorbereiding want zo ook,
één van de grootste projecten van Saranti van 2017: Adje,
kijk eens wat ik kan. Kunstkade wil circus 2.0 brengen op
alle scholen in de hele gemeente Leeuwarden. Saranti is hierin de belangrijkste samenwerkingspartner.
Samen met onder andere Dans Company 058, Slagwijs, Marineke, Podiumschool en Leeuwardercollectief
zal Saranti circusworkshops verzorgen op scholen aan de groepen 5 en 6.
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In april zijn trainers naar verschillende workshops geweest om hun kennis te vergroten over bepaalde
technieken en met bepaalde attributen. Zo zijn er trainers en een gespecialiseerde artiest naar een
workshop luchtwerk geweest en zijn er drie trainers die hun certificaat veilig trampolinespringen behaald
hebben. Beide keren werd dit georganiseerd door Circomundo in Rotterdam bij collegajeugdcircus
Rotjeknor. Saranti sluit de maand april af met een optreden in Surhuizum op Koningsdag.
Mei
Zoals elk jaar start het in mei weer met het
bevrijdingsfestival in de Prinsentuin waar Saranti elk
jaar optreedt. Ook dit jaar is er weer veel publiek dat
de show Hotel d’Botel aanschouwd. Tussen 14 en 20
mei zijn er vrijwilligers van Saranti die lopen voor de
Anjercollecte in verschillende buurten in
Leeuwarden.
Op zaterdag 27 mei
staat het Fries
straatfestival op de kalender. In mei wordt veel geschminkt en Saranti krijgt
meerdere steltloopklussen. Deze klussen variëren van braderieën tot
bruiloften. Een van de klussen die Saranti aanneemt is het steltlopen bij het
Oldtimerfestival in Hoornsterzwaag samen met collegacircus Circus Salto van
Sander Balk, oud artiest van Saranti.
Saranti huurt al jaren bussen van Bourguignon Lease & Verhuur. De bus
wordt regelmatig gespot bij het bontgekleurde decor en de fantastische
geklede artiesten van Saranti.
Juni
Juni start met een intensief, maar vooral erg leuk weekend. Jeugdcircus Tubantino organiseert vanwege
hun 25e jaar bestaan een jeugdcircusfestival. Samen met jeugdcircus Caroly uit Goor, Bombari uit Assen,
Okidoki uit Meppel en Santelli uit Groningen worden er tussen besturen, medewerkers, trainers en
artiesten van verschillende jeugdcircussen contacten gelegd en onderhouden.
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Saranti is nog steeds betrokken bij het project van Cityproms. Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van de
residentie en de expertise van een trainer van Saranti, ook worden artiesten van Saranti ingezet bij het
project. Het eindproduct is dan ook indrukwekkend op 25 juni op het Wilhelminaplein in Leeuwarden.
Saranti ontvangt na deelname aan de Rabobank
Clubkascampagne 492,62 euro wat besteed wordt aan een
nieuw attribuut: een Aerial ring. Saranti gaat uitbreiden op
het gebied van luchtwerk met dit attribuut.
Op 17 juni staat een delegatie van Saranti het eigen project
Circus Got Talent (CGT) te promoten. Circus Got Talent is
een circus talentenjacht voor kinderen en jeugd tussen de
8 en 18 jaar. De vakjury met onder andere Arlette Hanson,
directeur van Wintercircus Arlette Hanson, neemt een
uiteindelijke beslissing welke acts mee gaan doen aan
Circus Got Talent in september. Er zijn door de vakjury 14
acts geselecteerd uit heel Nederland. Meer over dit
project komt bij de maand september aan bod.
Wederom is Grou een plek waar circusworkshops
gegeven worden tijdens de Buitenspeeldag van Jantje
Beton. Daarnaast is er flink geklust aan de voorgevel van
de residentie. De hele entree is helemaal opgeknapt.
Juli
Juli start met de rommelmarkt van Saranti. Vele mensen
hebben hun gebruikte spullen beschikbaar gesteld aan
Saranti. De opbrengst valt wat tegen, maar aan
gezelligheid geen gebrek. De spullen die niet verkocht
zijn, zijn naar de kringloop gebracht.
Vlak voor de zomervakantie hebben de trainers van de pupillen en junioren alle ouders, broertjes, zusjes en
opa’s en oma’s uitgenodigd in de residentie om naar de eerste eindvoorstelling te komen kijken. De
junioren en pupillen laten zien wat zij dit jaar geleerd hebben bij Saranti. De residentie is aangekleed met
één van de decors waar Saranti over beschikt. Het geluid, het licht en de kleding maken de voorstelling af.
Dit is zeker een goed idee om volgend jaar weer te organiseren.
We sluiten het circusseizoen af in Terhorne waar we met alle kinderen de zomervakantie inluiden na deze
drukke maanden.
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Augustus
Niet iedereen zit stil bij Saranti in deze zomervakantie, want er wordt achter de schermen gewerkt aan een
theme song voor CGT door AKAJ theme song. De themesong is te horen in de aftermovie van CGT. Verder
zijn er verschillende activiteiten opgepakt door vrijwilligers van Saranti waaronder voorbereidingen en de
PR campagne voor Circus Got Talent.
September
De maand september start met het UITfestival waar Saranti het project CGT promoot. Er wordt aandacht
getrokken met de mooi geklede steltlopers. Saranti heeft ook weer een klant in Groningen. Dit keer vroeg
de stichting Bogdike uit Veendam Saranti om mee te doen aan de clownsdag: Hee Doe Kloune en
Kameroadjes dag. Tevens op diezelfde dag wordt het nieuwe gebouw van Dance Company 058 geopend.
Saranti is daarbij aanwezig om te schminken en de steltloper heet alle belangstellenden welkom.

Op 16 september organiseert Saranti de grootste circus talentenjacht: Circus Got Talent. 14 acts uit heel
Nederland zijn gekozen door de vakjury bestaande uit: Arlette Hanson, directeur Wintercircus Arlette
Hanson, Tjalling van den Berg, coach van de internationale turn academie, Pammy Boltini, weduwe van
de beroemde Toni Boltini, Kitty Hagen, directeur van circus Fantasia en Mischa de Vries, directeur SWC
Entertainment Group. Ritsko van Vliet mocht het spektakel presenteren in een volle Aegon zaal van
stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden. Saranti heeft kaarten voor dit spektakel geschonken aan
goede doelen: Stichting Rijk Voor Arm, Spelend Sporten Leeuwarden, Humanitas Leeuwarden e.o., Fier,
Voedselbank Leeuwarden, stg. Maatschappelijk Werk Friesland.nl, VluchtelingenWerk Noord-Nederland,
Stichting Present Leeuwarden., Jeugdcultuurfonds Friesland, Talant van Zorggroep Alliade, Connecting Hands,
Speelgoedbank Friesland en Het Vergeten Kind. Het project is een groot succes gebleken, zie de aftermovie
en de website www.circusgottalent.nl voor een impressie. Saranti heeft plannen om dit in 2020 opnieuw
te organiseren.
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Tijdens CGT is ook het project Circus Adje van start gegaan. Saranti
zal hierin samen met andere betrokken partijen workshops geven
aan 35 groepen 5 en 6 van basisscholen in de gemeente
Leeuwarden. Er worden workshops gegeven in september, oktober
en november.
September is een drukke maand voor Saranti want ook in
september start de Grote Clubactie voor de artiesten. De
Agrarische dagen in Franeker heeft Saranti gevraagd voor
steltlopers. De steltlopers komen tijdens deze klus op nationale televisie tijdens het weerbericht van Piet
Paulusma. Ook staat Saranti te stralen bij het Doarpsfeest van de Westereen. Ook Saranti XL is hierbij
aanwezig. En tot slot staan er bestuursleden van Saranti nieuwe vrijwilligers te werven op de
Vrijwilligersbeurs georganiseerd in de Harmonie, door Wellzo vrijwilligerswerk.
Oktober
Oktober begint met de vaste klant in Hoogezand, een voorstelling voor de bewoners van het
wooncentrum voor Anker. Het Adje Lambertz programma waarin “kijk eens wat ik kan” centraal staat
wordt op 3 oktober gepresenteerd aan Leeuwarden tijdens de programmapresentatie van Leeuwarden
Culturele Hoofdstad, Leeuwarden-Fryslân 2018. Daar zijn ook steltlopers van Saranti bij aanwezig.
Saranti organiseert voor eigen leden en medewerkers een Halloweenfeest. Ouders van artiesten maken
heel wat lekkers. In Neushoorn is Saranti belangeloos aanwezig op het SamSamfestival waar ze acts
presenteren, kinderen zich kunnen laten schminken bij Kwisje Kwasje en de steltlopers het publiek
vermaakt.
Vanuit Kunstkade wordt een nieuw project gestart: Sjors
Sportief en Sjors Creatief. Saranti verleend medewerking aan
het project Sjors Sportief waarbij kinderen verschillende
activiteiten kunnen proberen. Bij Saranti kunnen kinderen
gratis aan een circusles deelnemen. Ook heeft Saranti een
nieuwe sponsor, namelijk Feestkleding365.
November
November start met een optreden in de Kurioskerk in
Leeuwarden. Saranti is gevraagd om acts te komen tonen
tijdens de Hosanna’s circustour van de Brassband Hosannah.
Saranti verzorgt een optreden in de skybox van SC Cambuur
geregeld door Wellzo Mantelzorg. Zoals elk jaar staat Saranti
op de beurs Hobby en Vrije Tijd in het WTC expo met
optredens, workshops, schminken en steltlopers. Daarnaast
volgen trainers een balansworkshop van Circomundo bij
collega kindercircus Okidoki in Meppel.
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Saranti is nogmaals te vinden in het WTC expo in november en ditmaal met acts en steltlopers voor het
Ronald McDonaldshuis. Saranti doneert een voorstelling waarvan de opbrengst van de veiling naar het
Ronald McDonaldshuis gaat. In november zijn er schminkers actief bij de Albert Heijn Emmakade en de
Albert Heijn in Bilgaard. Ook wordt er een Noordelijke circuskring georganiseerd in de residentie van
Saranti.
Natuurlijk zijn de leukste circuspieten opgeleid bij Saranti. De circuspieten van Saranti verzorgen een
volledige circusmiddag in Oudwoude. De kinderen worden vermaakt met circusworkshops, de kinderen
worden daarbij ondersteund door circuspieten. De jongste kinderen kunnen opgeschminkt worden. Tot
slot geven de circuspieten een circusshow.
December
December start met de circuspieten die in Brasserie de Spiegelaar de boel op de kop zetten. Kinderen
kunnen circusworkshops volgen, geschminkt worden door schminkers van Kwisje Kwasje. Samen met de
Hofsint wordt het feest compleet. Buiten staan de circuspieten op stelten ballonnendieren te vouwen.
Saranti heeft zelfs klussen in Flevoland, in december reizen een aantal artiesten en steltlopers af naar
Lelystad om mee te lopen in de Lichtjesparade.
In de laatste maand van het jaar worden twee optredens volledig in kerstsfeer
gegeven. Wintercircus Arlette Hanson treedt op met hun show Fraaie Fratsen
in de Harmonie en Saranti verzorgt het voorprogramma in de foyer. Kinderen
kunnen geschminkt worden, workshops volgen en er worden enkele acts
getoond uit de show van Saranti: Hotel d’Botel. Een heel weekend vol met
circus.
Saranti sluit 2017 af met het inmiddels 6e Kerstspektakel in Citytheater
Schaaf. Collegacircussen: Pavarini uit Zwolle, Okidoki uit Meppel, Caroly uit
Goor en Witova uit Hallum zijn hierbij aanwezig. Ook de kerstman, via de
Hofsint en Urban Raw zijn aanwezig.
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Conclusie
Saranti heeft veel activiteiten ondernomen in het jaar 2017. Er zijn vele samenwerkingen verder opgepakt.
Saranti heeft kennis vergroot door met collega jeugdcircussen samen te werken en workshops te volgen.
De nieuwe show met de naam Oost West Circus Best zal 22 april 2018 in première gaan in de
stadsschouwburg de Harmonie. Saranti kan door het harde werk in 2017 meer steltlopers, meer
schminkers, ballonnenvouwers en workshopleiders inzetten. Tevens kan Saranti terugkijken op een
geslaagd evenement Circus Got Talent, dat wellicht in 2020 nogmaals georganiseerd kan worden. De
sleutelwoorden in 2017 waren contact en samenwerking met collegacircussen, Saranti hoopt deze
contacten in 2018 te kunnen uitbreiden. Het jaar 2017 was een druk circusjaar, in 2018 hoopt Saranti deze
mooie ontwikkelingen door te zetten.
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Samenvatting in trefwoorden
Optredens

Er zijn vele optredens geboekt.

Acts

Er was veel vraag naar acts uit de show Hotel d’Botel.

Kwisje Kwasje

Er is heel veel vraag geweest in 2017 naar schminkers.

Workshop

Dit jaar zijn er heel veel circusworkshops gegeven, mede door het project Adje.
Een recordaantal circusworkshops in 2017

Steltlopers

Saranti heeft inmiddels een uitgebreid aanbod wat betreft steltlopers. Er is
kleding die speciaal wordt aangemeten voor projecten, maar er is ook voldoende
kleding voor verschillende thema’s beschikbaar.

Hotel d’Botel

De show die in heel 2017 is gebracht op verschillende plekken.

SarantiXL

Is in 2017 minder actief maar heeft wel enkele keer ondersteund.

Nieuwe klanten

BV Sport
Grou

Veendam
Lelystad

Vaste klanten

Hobby en Vrije Tijd, WTC expo
Fries Straat Festival, Bevrijdingsfestival
Brasserie de Spiegelaar Leeuwarden

Citytheater Schaaf, Leeuwarden
Wooncentrum Anker, Hoogezand
Harmonie, kerstcircus

Bezoeken circus gerelateerd
Bezoek collegacircussen

Wintercircus Arlette Hanson
Bombari, Assen
Caroly, Goor

Rotjeknor, Rotterdam
Tubantino. Oldenzaal
Okidoki, Meppel

Festival

Jeugdcircusfestival Tubantino, Oldenzaal

Contact met collegacircussen

Jeugdcircus Tubantino, Oldenzaal
Jeugdcircus Caroly, Goor
Jeugdcircus Bombari, Assen
Kindercircus Okidoki, Meppel
Steltlopers in thema
Schminkers in thema

Nieuwe projecten
Nieuwe sponsor
Samenwerking

Feestkleding 365

Aanschaf nieuw attribuut
Goede doelen

Aerial ring

Collecte / acties

Anjercollecte
Grote ClubActie

Jaarlijkse evenementen

Kerstspektakel

Eigen initiatief

Voorstelling(en) op eigen initiatief
Circus Got Talent

De HofSint
Kunstkade
De Kiosk
Stenden
Harmonie
Ien en Mien
Citytheater Schaaf

Circus Pavarini, Zwolle
Circus Santelli, Groningen
Trainingscentre Witova, Hallum
Circus Salto
CircusPieten i.c.m. workshops
Adje workshops
Wellzo
BV Sport
Dance Company 058
Slagwijs
Podiumschool
Leeuwardercollectief
Marineke

Ronald McDonaldhuis
SamSamfestival
Rabobank Clubkascampagne
Poiesz-actie
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Begroting 2017
Uitgaven
400 Reis/verb.kosten artiesten
401 Reis/verb.kosten attributen
402 Programmakosten attributen
403 Programmakosten kleding
404 Programmakosten geluid/licht
408 Workshopartikelen
409 Inkoop PR artikelen
414 Onderhoud boedelbak/wagenpark
415 Residentie onderhoud
416 Residentie rente hypotheek
417 Residentie aflossing hypotheek
418 Residentie kantinekosten
419 Residentie erfpacht
420 Residentie extra aflossing hypotheek
440 Portikosten
441 Bankkosten
450 Residentie Gas/Water/Electra
451 Residentie belast./verzekering
452 OZB + Riool
453 Waterschaplasten
460 Kantoorkosten
461 Secretariaat/bestuurskosten
462 Representatiekosten
463 Abonnementen/contributie
464 Telefoon- en internetkosten
465 Automatiseringskosten
470 PR- en marketingkosten
474 Vrijwilligers vergoeding medewerkers
475 Vrijwilligers vergoeding trainers
476 Scholing/cursus trainers
477 Workshop trainers
490 Acties/Feestjes
491 Terhorne/Schiermonnikoog
492 BBQ/Nieuwjaarsreceptie
Totaal

800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
812
813
814

Begroot
€
600,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€
500,00
€
250,00
€
300,00
€
500,00
€
250,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.750,00
€
500,00
€ 2.000,00 optie
€
175,00
€
150,00
€ 2.000,00
€
650,00
€
475,00
€
100,00
€
200,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
200,00
€
650,00
€
200,00
€
750,00
€ 1.500,00
€ 5.000,00
€
400,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
500,00
€ 31.100,00

Inkomsten
Kwartaaldonatie artiesten
Voorstellingen contract
Donaties/Giften
Kaartverkoop eigen voorstelling
Acties overige
Rente
Verkoop PR artikelen
Donaties kinderfeestjes
Workshops contract
Teruggaaf energiebelasting
Sponsoring reclame pisterand
Teruggave voorbelasting BTW
Subsidies/fondsen
Verhuur residentie
Totaal

Begroot
€ 8.600,00
€ 11.000,00
€
500,00
€
350,00
€ 2.500,00
€
60,00
€
500,00
€
400,00
€ 2.000,00
€
200,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00

Positief

€

€
100,00
€ 30.210,00
-890,00

Financieel jaarverslag 2017

400
401
402
403
404
405
406
408
409
414
415
416
417
418
419
420
440
441
450
451
452
453
460
461
462
463
464
465
470
474
475
476
477
490
491
492

Kosten
Begroot per 31-12-2017 Werkelijk per 31-12-2017
Reis-verb.kst.artiesten
€
600,00 €
325,64
Reis-verb.kst.attributen
€
2.000,00 €
2.353,09
Prog.kst. Attributen
€
1.000,00 €
476,83
Prog.kst.kleding
€
500,00 €
656,65
Prog.kst.geluid/licht
€
250,00 €
117,39
Project CGT
€
11.799,88
Project Oost West Circus Best
€
4.264,75
Workshopartikelen
€
300,00 €
358,18
Inkoop PR artikelen
€
500,00 €
175,29
Onderh.Boedelbak/wagen
€
250,00 €
336,86
Residentie onderhoud
€
1.500,00 €
2.263,45
Residentie rente hypotheek
€
1.000,00 €
918,25
Residentie afloss.hypoth.
€
1.000,00 €
1.105,07
Residentie kantinekosten
€
1.750,00 €
1.374,20
Residentie erfpacht
€
500,00 €
510,00
Residentie extra aflossing hypoth. €
2.000,00 €
Portikosten
€
175,00 €
173,65
Bankkosten
€
150,00 €
132,45
Residentie Gas/Water/Elec.
€
2.000,00 €
2.088,37
Residentie belast/verzeker.
€
650,00 €
263,49
OZB + Riool
€
475,00 €
486,17
Waterschaplasten
€
100,00 €
83,94
Kantoorkosten
€
200,00 €
214,05
Secretaris/bestuurskosten
€
1.000,00 €
775,27
Representatiekosten
€
1.000,00 €
648,19
Abonnementen/contributie
€
200,00 €
269,50
Telefoon/Internetkosten
€
650,00 €
612,90
Automatiseringskosten
€
200,00 €
259,84
PR- en marketingkosten
€
750,00 €
1.604,32
Vrijwill.vergoed.medewerk.
€
1.500,00 €
Vrijwill.vergoed.trainers
€
5.000,00 €
5.360,97
Scholing/cursus trainers
€
400,00 €
677,05
Workshop trainers
€
1.000,00 €
10.074,85
Acties/feestjes
€
1.000,00 €
1.389,57
Terhorne/Schiermonnikoog
€
1.000,00 €
1.267,08
BBQ/Nieuwjaarsreceptie
€
500,00 €
242,20

Positief resultaat inclusief BTW

€

53.659,39

€

13.104,79

€
274,36
€
-353,09
€
523,17
€
-156,65
€
132,61
€ -11.799,88
€ -4.264,75
€
-58,18
€
324,71
€
-86,86
€
-763,45
€
81,75
€
-105,07
€
375,80
€
-10,00
€ 2.000,00
€
1,35
€
17,55
€
-88,37
€
386,51
€
-11,17
€
16,06
€
-14,05
€
224,73
€
351,81
€
-69,50
€
37,10
€
-59,84
€
-854,32
€ 1.500,00
€
-360,97
€
-277,05
€ -9.074,85
€
-389,57
€
-267,08
€
257,80

800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
812
813
814

Baten
Kwartaaldon.artiesten
Voorstellingen contract
Donatie/giften
Kaartverk.eigen voorst.
Acties overige
Rente
Verkoop PR artikelen
Donaties kinderfeestjes
Workshops contract
Teruggaaf energiebelas
Sponsering recl.pisterand
Teruggaaf BTW 2016
Subsidies/fondsen
Verhuur residentie

813 - €6000 is tbv nieuwe show
813 - te ontvangen €7000 tbv nieuwe show
te ontvangen BTW 2017 € 3112

€

402
403
415
463
465
470
475
476
477
490
491

Balans per 31-12-2017
Eindbalans
100 Saldo Kas
110 Saldo Bank
111 Saldo Bank spaarrek.

€
€
€

130,01
2.429,28
26.115,93

Totaal

€

28.675,22

Totaal

Positief resultaat

€

13.104,79

Negatief resultaat

Meer onderhoud attributen
Kleding stelten
Huur box, brandblussers, verbouw attributenhok
Circomundo, Piste en VVV
Techsoup, Computrinx en domein registratie
Advertentie NDC, Gevelpanelen, advertentie Kunstkade
Onkosten project Adje (808)
Festival Tubantino, workshop januari en cursus Nanouk
Workshop vergoeding trainers oa Adje en BV sport, maar staan inkomsten workshops tegenover (808)
Grote Clubactie, Anjercollecte, Wintercircus Hanson
Kosten Terhorne, staan wel eigen bijdrage tegenover (802)

66.764,18

Negatief resultaat inclusief BTW

Balans per 01-01-2017
Beginbalans
100 Saldo Kas
110 Saldo Bank
111 Saldo Bank spaarrek.

Begroot per 31-12-2017 Werkelijk per 31-12-2017
€
8.600,00 €
8.083,36
€
11.000,00 €
9.831,50
€
500,00 €
1.955,45
€
350,00 €
3.488,75
€
2.500,00 €
3.507,07
€
60,00 €
71,75
€
500,00 €
524,50
€
400,00 €
€
2.000,00 €
27.735,30
€
200,00 €
251,00
€
1.000,00 €
605,00
€
3.000,00 €
4.058,00
€
€
6.000,00
€
100,00 €
652,50

800
801
807
810

Minder artiesten
Minder voorstellingen
Geen kinderfeestjes
Minder sponsors

€
€
€

514,88
14.377,45
26.887,68

€

41.780,01

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-516,64
-1.168,50
1.455,45
3.138,75
1.007,07
11,75
24,50
-400,00
25.735,30
51,00
-395,00
1.058,00
6.000,00
552,50

