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JAARVERSLAG - 2021
INLEIDING
In het eerste volledige bestaansjaar wilden we aantal serieuze stappen zetten, zodat de stichting meer
gestalte, bekendheid en identiteit zou krijgen. M.a.w. de zaak goed op poten zetten. Dit is ondanks corona
redelijk gelukt. Naast een aantal gerealiseerde doelen, hebben we ook inkomsten gegenereerd. Met deze
inkomsten zijn enkele investeringen gedaan. Al met al een behoorlijk resultaat.

GEREALISEERDE DOELEN
De volgende (hoofd)doelen zijn in 2021 gerealiseerd:
#

Doelen 2021

Prio

Resultaten

1

We willen veilig onze
geluidssystemen kunnen
(laten) gebruiken.

hoog

Onze ‘vintage’ band / zang installatie is met nieuwe
onderdelen gerestaureerd en geüpgraded naar moderne
kabelaansluitingen. De installatie is vervolgens 3x live
met goed resultaat ingezet.

2

We willen ons bestaansrecht
borgen en betekenis/boost
geven aan ons merk.

middel

We hebben veel mensen verteld van onze stichting en
hierdoor ook zelf een beter beeld gekregen van wat
onze identiteit eigenlijk zou moeten zijn. Onze live
optredens waren hiervan testament. Ons merk betekent
momenteel vooral: “voor podiumkunst”. Het “erfgoed”
deel is nog onderbelicht, dit nemen we mee voor
volgend jaar.

3

We willen een klein budget
opbouwen voor projecten en
activiteiten.

middel

We hebben diensten geleverd: waaronder betaalde
optredens, en er is een nieuwe websiteklant bij. Er zijn
enkele donaties binnen gekomen.

Nb. Dit waren alle hoofddoelen die we vooraf hadden opgesteld, m.a.w. een score van 100%!

GEREALISEERD OVERIG
•

Kennis: er is veel kennis en ervaring opgedaan met de nieuwe muziekproductiesoftware
(iZotope). Hiermee kunnen we muzikale projecten snel vormgeven en kwalitatief beter afwerken.

•

Projecten: een handvol muzikale projecten is afgewerkt en resultaten ervan gepubliceerd.

•

Roos Trio: is opgericht en al diverse keren live actief geweest. Dit trio kan in de nabije toekomst
een uithangbord zijn voor zowel Bierbrouwerij De Roos als Bon Artz.

•

Website: is verder geprofessionaliseerd en heeft zo goed als z’n definitieve vorm gekregen.
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FINANCIEEL VERSLAG
BALANS
Activa
•
•
•

Passiva

Vaste
Vlottende
Liquide

1648
171
896

•

Eigen vermogen

Totaal
2715
NB. Bedragen in hele euro’s.

2715
2715

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

-154
319
-36
182
311

Toelichting: In 2021 is er veel geïnvesteerd in vaste activa, te weten: (geluids-)technische onderdelen,
productiesoftware en div. benodigdheden podiumtechniek (licht, kabels, transportkoffers). Dit alles is
gefinancierd met eigen vermogen. Deze materialen moeten ons vanaf nu in staat stellen op hoger niveau
muziek te produceren; efficiënter en veiliger live optredens zelfstandig te verzorgen; en om initiatieven
van anderen (professioneel) te kunnen ondersteunen.

OPENSTAANDE ZAKEN
Plannen of actiepunten die we nog niet hebben kunnen realiseren, en mee kunnen naar 2022:
#

Thema

1

Verslaglegging

middel

We vinden het belangrijk dat we regelmatig in (lokale) media
verschijnen. We zijn alleen in het magazine van de Roos te zien
geweest (pROOSt najaar 2021). Wel zijn we getipt voor de
Cultuurshow, maar hiervoor hebben we geen uitnodiging gehad.
We gaan hier de komende tijd meer op inzetten.

2

Fondsenwerving

middel

We hebben in 2021 weinig merchandise (‘Mereltjes’) verkocht. We
willen dit de komende tijd verzilveren tijdens activiteiten.

3

Voorbereiding

hoog

Helaas is het er niet van gekomen een eigen show/evenement in
2021 voor te bereiden. In 2022 moet een nieuwe poging volgen.

4

Uitvoering

hoog

Buiten de live optredens van Duo Bon Artz, hebben we geen eigen
show kunnen voorbereiden of realiseren. We willen graag ook
activiteiten of projecten aangaan die het “Erfgoed” deel van onze
identiteit aanstippen.
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