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JAARVERSLAG - 2020
INLEIDING
Het jaar 2020 betreft ons oprichtingsjaar. Ideevorming, identiteit en huishoudelijke opzet waren
belangrijke thema’s. Concreet zijn we begonnen met de aanleg van een klein budget, het inrichten van
een website en het aannemen van kleine opdrachten.

GEREALISEERDE DOELEN
De volgende (hoofd)doelen zijn in 2020 gerealiseerd:
#

Doelen

Prio

Resultaten

1

We willen evenementen kunnen
organiseren met budget en redelijk
wat bezoekers. De risico’s en
aansprakelijkheid willen we niet
persoonlijk dragen.

hoog

Het bestaande organisatie idee ‘Bon Artz’
wordt omgezet in een rechtsvorm Stichting
Bon Artz.

2

We willen de oprichtingskosten
(sinds 18 mei 2020) in 2020 nog
compenseren.

hoog

Dit is gelukt: we sloten het jaar af met een
positief resultaat van €26. Dit werd bereikt
door liquidatie van geschonken goederen en
een zelfstandig optreden.

3

We willen veilig onze
geluidssystemen kunnen (laten)
gebruiken. Hiermee kunnen we een
verhuurdienst leveren.

middel

Er is geïnvesteerd in vervangende onderdelen
om ons geluidssysteem te upgraden en
moderniseren. Alle niet-geïsoleerde connecties
zijn vervangen door speakON.

GEREALISEERD OVERIG
•

Website: een eerste versie is opgezet.
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FINANCIEEL VERSLAG
BALANS
Activa
•
•

Vaste
Liquide

Passiva
678
385

•

Eigen vermogen

Totaal
1073
NB. Bedragen in hele euro’s.

1073
1073

RESULTAAT
Verkoop / diensten
- Inkoop
- Omzet
Bedrijf
- Uitgaven
- Inkomsten
Totaal

-0
125
-369
270
26

Toelichting: We sluiten het boekhoudjaar 2020 af met een licht positief resultaat. De eenmalig kosten
voor het oprichting van de stichting hebben we terug verdiend. We hebben wat geld op de bank en
hebben met eigen middelen geïnvesteerd in ons materiaal.

OPENSTAANDE ZAKEN
Doelen die we nog niet hebben kunnen realiseren, en mee kunnen naar 2021:
-

We hebben geen zaken meer uit 2020. Er waren wel wat plannen, maar door corona is er weinig van
de grond gekomen.
Voor 2021 wordt een Beleidsplan gemaakt met nieuwe doelen.
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