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Organisatie 

Uitbreiding team 
Er was bij de deelnemers van lessen afgelopen jaar een duidelijk verlangen voelbaar naar meer aanbod. Er 

is geprobeerd waar mogelijk in te spelen op dit verlangen. Dit betekende groei in het aantal lessen. En 

daarmee groeide ook de organisatorische taken. Het was niet langer haalbaar om alle lessen, projecten, 

productie en fondsenwerving door één persoon uit te laten voeren. Daarom is de groei doorgewerkt in 

het team.  

In het jaar 2022 is het team met betaalde krachten uitgebreid van alleen Birgit naar in totaal 8 betaalde 

krachten. Het kernteam bestaat uit Birgit, Sigrid en Thirza. Zij komen elke woensdag samen om 

productionele taken uit te voeren en in de keuzes die gemaakt moeten worden visie te bewaren.  

Daarnaast is Rianne werkzaam binnen productie en fondsenwerving. En zijn er naast het kernteam nog 

vier betaalde docenten werkzaam: Jelina, Karin, Juliëtte en Janai.  

De Companies 
Vanaf september 2021 veranderde de naam van de vaste company naar AVIV I en werd de naam van Alive 

veranderd naar AVIV II. Met de nieuwe namen kwam een helder onderscheid tussen de twee companies. 

AVIV I: Het hoofdgezelschap met professionele dansers die actief zijn in het werkveld als docent of 

performer. Deze dansers worden wanneer mogelijk op projectbasis betaald vanuit fondsengeld. 

Trainingstijden: vrijdag 14.15-18.30 uur 

AVIV II: In dit gezelschap zitten dansers die nog in opleiding zijn en dansers die wel al zijn afgestudeerd, 

maar verder niet actief zijn in het werkveld. Het is ook de plek waar stagiaires kunnen aansluiten. 

Trainingstijden: vrijdag 17.15-21.15 uur 

Deze naamsverandering en het onderscheid bevalt goed en wordt doorgevoerd het nieuwe jaar in.  

Danswerkplaats 
Naast de companies worden er verschillende lessen gegeven die vallen onder de danswerkplaats van AVIV. De 

weekplanning voor de danswerkplaats ziet er op dit moment als volgt uit: 

Dinsdag 14.45-15.45 AVIV Kids Lessen voor kinderen van 7 tot 11 jaar 

 17.15-18.45 AVIV Youth Lessen voor tieners van 12 tot 15 jaar 

Woensdag 18.00-19.45 AVIV Project  

 19.45-21.15 Rejoice Volwassenen intermediate modern 

Vrijdag 12.00-13.30 Arise Volwassenen beginners modern 

 17.15-18.30 Modern Advanced Volwassenen modern/professioneel niveau. 
Deze les kan los gevolgd worden, en is 
onderdeel van de training van de companies 

Zaterdag 11.00-12.15 Ballet beginners Als losse les te volgen en onderdeel van Danslab 
– de zaterdagopleiding 

 12.30-13.45 Modern 
intermediate 

Als losse les te volgen en onderdeel van Danslab 
– de zaterdagopleiding 

 10.30-16.00 uur Danslab Zaterdagopleiding voor volwassenen 
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Danslab 
In de periode van januari tot en met juli 2022 werd er gestart met AVIV danslab. Veel dansers gaven aan 
dat ze meer training wilden en daar wilden wij op inspelen en daarom zijn we AVIV Danslab gestart. Een 
dag vol dans voor christenen die meer met dans willen gaan doen, zich willen ontwikkelen als danser, 
dansmaker, projectleider of docent. Deze zetten wij voort in het nieuwe seizoen van 2022-2023. 

We willen graag dat de studenten onderwezen worden in didactiek, techniek, improvisatie en creëren.  

Het niveau is intermediate en de lessen worden elke zaterdag in Houten gegeven. De verdeling van de 
lessen: 

10.30-11.00 community tijd.  

11.00-12.15 klassiek ballet 

12.30-13.45 modern 

14.15-16.00 danslab 

 

Projecten 

Care to Carry 
In maart 2021 is het project Care to Carry gestart. Dit project is ontstaan vanuit een samenwerking met 

Stichting Compassion. Als ambassadeur van de stichting heeft AVIV een videoclip en voorstelling gemaakt 

om het werk van Compassion onder de aandacht te brengen. Annemieke Riepma en Sigrid Braam waren 

de choreografen en de dansers van AVIV I hebben het uitgevoerd. Van maart tot en met juni werd er 

gewerkt aan de onderstaande video met als titel: Ieder kind telt. 

 

https://www.youtube.com/embed/9fuf0ev7HXE?feature=oembed
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Deze videoclip heeft inmiddels meer dan duizend mensen bereikt. De reacties op deze video waren 

ontzettend positief: mensen werden geraakt. 

In september 2021 is vervolgens het maakproces voor een voorstelling van 30 minuten gestart. Met Jesaja 

58 als inspiratiebron creëerden zes dansers materiaal vanuit improvisatie en maakopdrachten. Grote 

witte zakken doen de ene danser gebukt gaan, terwijl de andere met een kleine last vrijuit kan bewegen. 

Maar kun je vrij zijn als je ziet dat een ander dat niet is? In lijn met het hart van Compassion danst AVIV 

een schreeuw om rechtvaardigheid uit. De voorstelling wil oproepen om in beweging te komen, te delen 

wat je hebt en te dragen wat iemand anders niet kan. Vanaf januari 2022 is de tour van Care to Carry 

gestart. Inmiddels heeft de voorstelling al op diverse plekken gespeeld zoals in kerken, op straat in 

Amsterdam en Brussel en op Opwekking. Het publiek wisselde daarmee van tientallen bij een kleine 

locatie, naar honderden bij een groter optreden. Inmiddels heeft deze voorstelling meer dan 800 

toeschouwers bereikt. 

Opwekking 
Tijdens het Opwekking festival in juni 2022 was AVIV goed vertegenwoordigd. Birgit en Joëlle dansten 

gedurende het hele weekend tijdens de aanbiddingsmomenten van diensten. Een hoogtepunt was de 

ochtendtijdens op het jeugdterrein. Daar hebben de beide companies voor 900 jongeren mogen dansen. 

Het nummer ‘Toon mij Uw glorie’ werd gedanst op live muziek van de band en veranderde langzaam van 

een strakke choreografie naar een bijzonder moment van aanbidding door dans. Een aantal dansers 

improviseerden ook nog tijdens de aanbiddingsnummers van die dienst. Later op de dag liet AVIV I de 

voorstelling Care to Carry zien in het Compassion Café, waar ruim 250 bezoekers met volle aandacht zaten 

en stonden te kijken. Al met al een bijzonder weekend, waarin AVIV in haar kracht stond.  

Inspiratiefestival Terschelling 
In het weekend van 22 t/m 24 oktober was het eiland Terschelling decor voor het derde Inspiratiefestival. 

Met een programma vol vieringen, spirituele wandelingen en muziek vormde het een inspiratiebron voor 

de dagelijkse en religieuze praktijk. Het festival werd georganiseerd door alle kerken op Terschelling, de 

Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken. 

Bijna 800 deelnemers en ruim 100 performers verdeeld over 3 dagen. 

Op zaterdag 2 choreografieën.  

AVIV Dance Company (AVIV 1) met de choreografie ‘Blessed’ van gastchoreograaf Lorenzo Capodieci. 

Dansers: Jelina de Raad, Birgit Juch, Annemieke Riepma, Sigrid Braam, Thirza Schotanus, Roos de Groot. 

‘Blessed’ is een choreografie waarin we dansers ontmoeten met verschillende verhalen. Zij delen hun 

worstelingen, enthousiasme, hoogte-en dieptepunten en hun zoektocht naar steun. Steun van de grond 

onder hun voeten, steun van elkaar en steun van God. Wanneer we ondersteuning ontvangen, kunnen we 

maar één ding doen, vertrouwen. Vertrouwen op de grond, vertrouwen op elkaar en vertrouwen op de 

wil van God.  

AVIV (Alive) Dance Company (AVIV 2) met de choreografie ‘Speak Up’ van choreograaf Birgit Juch. 

Dansers: Janai Bart, Kaya van Schravendijk, Sigrid Braam, Joëlle Rozema, Elsbeth de Boer. 

‘Speak Up’ is een dynamische danschoreografie met gesproken woord gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 

Korintiërs 1:10: ‘Ik roep u op om allen eensgezind te zijn’. Een choreografie die tot nadenken zet en raakt, 
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waarin schoonheid en rauwheid elkaar afwisselen. Een groep danst een prachtige dans in eenheid, maar 

plots verandert de dynamiek. Gesproken woord verandert de richting. Oordeel verandert de sfeer. Wat 

hebben al die woorden eigenlijk voor goeds voorgebracht? 
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Speak Up 
AVIV II heeft van 2021 t/m 2022 een tour gedaan met het stuk Speak Up.  Speak up is een dynamische 
danschoreografie van 20 minuten met gesproken woord gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1:10 
‘Ik roep u op om allen eensgezind te zijn’. Een choreografie die tot nadenken zet en raakt, waarin 
schoonheid en rauwheid elkaar afwisselen. 

We hebben deze op verscheidenen plaatsen mogen laten zien: 

- brave conferentie (vrouwenconferentie) Haarlem (300 mensen) 
- kerken in Amsterdam; de Verbinding en Credo Church (300 mensen) 
- straatoptreden leidsche plein Amsterdam (150 mensen) 
- tour in Brussel met verscheidene straatoptredens in samenwerking met YWAM (300 mensen) 
- inspiratiefestival Terschelling meerdere keren (300 mensen) 

 

We hebben zo’n 1350 mensen mogen bereiken met de voorstelling zelf. En we hebben nog een hoop 

mensen mogen bereiken via een uitzending op NPO 2 bij Petrus in het Land. 

Een fragment van Speak Up en meer informatie over AVIV ziet u bij het programma Petrus in het Land op 
NPO2: https://www.youtube.com/watch?v=ZHMa91dWFa8&feature=emb_logo  

Outreach Brussel 
Van 22 tot en met 25 juli 2022 waren AVIV I en AVIV II op outreach naar Brussel. De companies verbleven op 

de basis van YWAM Brussels. In samenwerking met deze missionaire organisatie werd het weekend gevuld met 

hoofdzakelijk straatoptredens. Iedere dag waren de companies op een verschillende plek op straat in Brussel 

te vinden. Met een divers repertoire brachten we dans bij de mensen. Het was bijzonder om te zien hoe veel 

mensen bleven staan om te kijken. Dit gaf ons de mogelijkheid om af en toe in gesprek te gaan en iets te delen 

over onze visie en missie. We konden zo met dans en soms met woord en gebed een zegen achterlaten in de 

stad. Naast deze activiteiten die naar buiten gericht waren was het ook een weekend van teambuilding. Iedere 

dag was een inhoudelijk thema waar we met elkaar over nadachten en over in gesprek gingen. Zo leerden we 

elkaar als team ook beter kennen. Tijdens dit weekend hebben we mogen investeren in YWAM Brussel. We 

hopen op verdere samenwerking in de toekomst.  

Outreach Roemenië 
Roemenie 27 juli – 3 aug 2022 
  

Reis naar Roemenie met 3 company dansers, 3 dansers van Danswerkplaats en artistiek leider Birgit Juch. 
We hebben stichting Charis in Floresti gesteund bij het werk wat zij doen onder de zigeuners. Dit deden 
wij in hun eigen wijk in Floresti, maar ook bij de vuilnisbelt in Cluj (waar helaas ook vele zigeneurs wonen). 
Dit deden wij door een kinderprogramma en jeugdprogramma te verzorgen waarin wij een algemeen 
gedeelte hadden en ons erna in 3 groepen gingen splitsen. Er waren 60 kinderen en 25 jongeren op zo’n 
dag. Zo zagen de programmaonderdelen er uit: 
  

• een dansoptreden 

• spel workshop 

• dansworkshop 

• knutsel van danslinten (voor de kinderen) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHMa91dWFa8&feature=emb_logo
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Erna hebben de kinderen de dans met de danslinten opgetreden voor de ouders. 
  
Dit hebben we verschillende dagen mogen doen. 
  
Ernaast hebben wij ook losse dansoptredens met workshops verzorgd in een aantal wijken en kerken. We 
mochten daarin vrijheid brengen, gezelligheid en konden daarin de zigeuners bemoedigen. 
  

 

Kindervoorstelling Ringspel 
Verslag van een aantal optredens 

In ons verslag laten wij dansers aan het woord over een aantal voorstellingen. Na deze verslagen vindt u de 

begroting, welke optredens we hebben verzorgd en een toelichting over de kosten en het proces. 

Trompetvogel basisschool Nieuwegein 

Danser Annemieke Riepma aan het woord: 

 “Op 11 september 2020 heeft Ringspel twee voorstellingen gespeeld op Basisschool De Trompetvogel in 

Nieuwegein. Eerst voor de onderbouw, daarna voor de bovenbouw. In de voorbereiding hebben enkele 

bovenbouwers geholpen met het klaarzetten van de muziek en de stoelen. Ze waren allemaal erg nieuwsgierig 

naar wat er ging gebeuren.  

Ook nu mochten van zowel de onderbouw en van de bovenbouw twee kinderen een klein stukje meedoen met 

de voorstelling. Dit vonden ze ontzettend leuk. 

De eerste voorstelling was een groot succes. Toen de eerste speler op kwam en “Hallo?” riep was het dak er al 

af. De onderbouwers hebben de hele voorstelling geschaterd van plezier.  Toen het afgelopen was en een van 

de dansers vroeg wie ze het leukste vonden, het aardigst, het gemeenst, en het liefst konden ze heel goed 

aanwijzen wie welk karaktereigenschap had en hoe ze dat konden zien. Ook de tweede voorstellen was een 

groot succes. Omdat zij iets ouder waren konden we iets kritischere vragen stellen. Zo konden ze bijvoorbeeld 



9 
 

goed vertellen wat zij anders zouden doen in een ruzie, of waarom de “liefste” speler een witte outfit aanhad. 

Al met al een van de leukste voorstellingen om te dansen, omdat de kinderen zoveel hadden genoten.” 

 

 

Try out op Festival Opwekking Biddinghuizen 

Choregoraaf Birgit Juch aan het woord: 

“Onze eerste voorstelling hebben we gelijk op 

een Festival mogen spelen. Een heel verscheiden 

publiek en daarom een echte gezinsvoorstelling. 

Vanaf binnenkomst werden de ouders en 

kinderen dmv het springen in ringen naar hun 

plek begeleid door onze performers. Er zaten 

honderden kinderen met ouders in de zaal. Vanaf 

het begin zat iedereen meteen in de voorstelling. 

Er werd gereageerd, mee geroepen gedanst en 

gelachen. Ouders gaven aan dat ze de 

combinatie van dans en live muziek erg goed 

vonden en dat het daardoor een geslaagde 

gezinsvoorstelling was en ook een leuke 

voorstelling voor volwassenen. Aan het einde werden de kinderen door ringen uitgenodigd om van hun stoel op 

te staan en door de hele zaal een slinger te creëren van kinderen en ringen. Heel erg leuk om zo al dansend de 

voorstelling te eindigen.” 

  



10 
 

VEG Kerk Kockengen 

Danser Anneloes van Schuppen aan het woord: 

"Ons optreden in Kockengen werd 

super goed ontvangen! De kinderen 

zaten allemaal vooraan en als 

performer kon je zien dat ze helemaal 

met ons meeleefden. Als iemand 

verdrietig was, keken ze ook verdrietig 

en als er een blije scene was, zag je ze 

breeduit lachen! Ook mengden ze zich 

er graag in door ringen te vangen, 

mee te klappen of mee te roepen. 

Tijdens het nagesprekje werden er 

mooie vragen gesteld door de 

kinderen waaruit bleek dat ze 

betrokken waren en er meer over wilden weten. Erg leuk om voor zulk enthousiast publiek te mogen dansen!" 

Stichting het Fort Amsterdam 

Danser Annemieke Riempa aan het woord: 

“In september 2020 speelden we 

bij het Fort in Amsterdam. Het 

Fort biedt een naschools 

programma voor kinderen die 

opgroeien in armoede. Het was 

heel bijzonder om er op te treden. 

Vooral omdat het kinderen waren 

van verschillende leeftijden die 

niet zo goed wisten wat ze 

konden verwachten. Waarvan 

een paar zich ook wel wat te 

stoer voelden voor een 

‘kindervoorstelling’. Zo was het 

voor ons ook de meest 

uitdagende voorstelling.  

Het mooie was dat binnen de 

kortste tijd alle kinderen met aandacht zaten te kijken. Ook de hele stoere kinderen. Aan het eind hadden ze 

allemaal wel een mening over wie de liefste, leukste of gemeenste speler was en stroomden ze over van vragen. 

Dat is het leuke aan kinderen die iets ouder zijn. Die weten echt goede vragen te stellen. Aan het einde draaiden 

de rollen om en lieten ze ons zien hoe goed zij wel niet de radslag en de handstand konden!” 
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De oase basisschool Utrecht 

Gastdanser Elsbeth de Boer aan het woord: 

 

“Het publiek van de optredens waar ik aan mee deed van Ringspel waren leerlingen van de onderbouw van een 

basisschool. Ik vond het erg leuk om te zien hoe betrokken de kinderen waren. Tijdens het optreden riepen ze 

als ze iets zagen, en ze mochten een stukje mee dansen. Je zag echt dat ze het ontzettend leuk vonden om mee 

te dansen. Bij het nagesprek merkte je echt dat de kinderen het verhaal goed meekregen. Ze konden precies 

vertellen welke emotie alle karakters hadden en konden goed uitleggen hoe je met deze emoties om moet 

gaan. Ze hadden allemaal dezelfde favoriet, de witte danser, omdat dit degene was die altijd hielp als iemand 

gepest werd.” 

Credo church Amsterdam 

Danser Roos de groot aan het woord: 

 “Bij Credo hebben we naast de voorstellingen ook een uitgebreide dansworkshop gegeven naar 

aanleiding van het stuk. Voor de workshop hadden we maar een klein groepje kinderen, maar ze deden 

voluit mee. De voorstelling konden ze koppelen aan de workshop, wat een leuke interactie met zich mee 

gaf. Ze vonden het leuk dat ze de dansers beter mochten leren kennen. In de bijlage is hier ook een filmpje 

van toegevoegd die in de kerk werd laten zien.”
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Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht 

Gastdanser Joëlle Rozema aan het 

woord: “ Het was voor mij een 

nieuwe, maar leuke ervaring om in 

het kinderziekenhuis in Utrecht op te 

treden. Voordat het stuk begon 

mochten er 2 kinderen mee oefenen 

om een stukje in de choreografie mee 

te doen. Een kind had een arm in het 

gips, maar dat maakte niets uit, ze 

deed het hartstikke goed. Tijdens het 

stuk zochten we interactie met de 

kinderen, waardoor zij helemaal 

meegenomen werden in het stuk. Het 

was voor mij fijn om te zien dat de 

kinderen weer even kind konden zijn, 

waarbij er gelachen mocht worden. 

Het stuk werd live uitgezonden voor 

kinderen die niet fysiek konden komen 

vanwege hun ziekte. Het stuk werd ook 

opgenomen, zodat ze de uitzending 

van het gehele stuk nogmaals in het 

kinderziekenhuis konden uitzenden. Zo 

hebben heel veel kinderen uit het ziekenhuis genoten van Ringspel.” 

Begroting Ringspel 

 

 

Kosten Bedrag in euro’s 

Decor € 1297,69 

Attributen (ringen) € 80,75 

Kleding € 281,90 

Studiokosten € 945 

Website  € 563 

Fotograaf € 400 

Videograaf  € 0 

Ontwerp en drukkosten flyers € 481,94 

Choreograaf (5 dagen) € 1.000 

Trainingsdagen dansers (8 dagen x 200 euro) € 1.600 

16 optredens (4 dansers + 1 muzikant): 16 x 800 euro 

14 optredens tot nu toe gedaan 

14x800 = 11200 € 
12.800 

Kosten projectondersteuning (dit is coaching en helpgoed, toch?) € 2781,68 

Promotie via Facebook € 0 

Onvoorziene kosten Deze zaten in extra trainingsdagen van gastdansers.  € 821,49 
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Extra onvoorziene kosten vanwege COVID 

- Extra tijd in productie vanwege 2x verzetten tour 

- Extra dansers in moeten werken als choreograaf 

 

€1250 

Totale vaste kosten  € 24.303,45 

 

Welke optredens gedaan: 
In totaal 4300 euro ingelegd door giften van onderstaande organisaties: 

 

• Try out op Opwekking (Biddinghuizen), festival: 1 optreden  

 

• WKZ (Utrecht), kinderziekenhuis: 1 optreden  

 

• Elevate (Veenendaal), theater: 1 optreden  

 

• Trompetvogel (Nieuwegein) basisschool: 2 optredens  

 

• Hope Church (Utrecht) kerkdienst: 1 optreden  

 

• Het Fort  (Amsterdam) stichting tegen kinderarmoede: 1 optreden  

 

• VEG Kockegen (Kockengen), kerkdienst: 1 optreden  

 

• De Oase (Utrecht), basisschool: 3 optredens  

 

• Credo Church (Amsterdam), kerk: 1 optreden  

 

• Kids Club (Amsterdam), naschools programma: 2 optredens  

 

• Bij enkele optredens hebben we ook een workshop gedaan.  

 

 

Inkomsten Bedrag in euro’s 

Bijdragen vanuit festivals, ziekenhuizen, scholen, kerken, donatateurs 
en eventuele eigen inleg (gift in natura)* 

 
 € 4.300 

Vermogensfondsen € 20.000 

Totale inkomsten € 24.300 

 

 

Dekkingsplan 

Fonds Bedrag Status 

VSB Fonds € 10.000 Toegezegd 

Stichting Ben Remkes Cultuurfonds € 1.000 Toegezegd 

http://benremkescultuurfonds.nl/
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Prins Bernhard Cultuurfonds € 4.000 Toegezegd 

Heutink foundation € 5.000 Toegezegd 

 
Toelichting 
Door COVID hebben wij 2 keer een hele tour moeten afzeggen en hebben we ook met andere dansers moeten 

werken. We krijgen momenteel nog enkele aanvragen en zullen het stuk nog af en toe optreden indien 

mogelijk met de wisselende covid regels. Toch willen wij graag het project ' officieel ' afronden, zodat we onze 

dansers en muzikant ook netjes kunnen uitbetalen. De factuur van de website is al in 2019 gemaakt, omdat we 

toen al bezig waren met de try out van Ringspel en daarvoor onze website in orde wilden maken met een 

gemaakte videotrailer voor ringspel. Door het constant wijzigen van de tour is het niet gelukt om een video van 

het stuk te laten maken. Deze was ingepland, maar toen werd deze weer afgezegd vanwege covid. Er zijn extra 

kosten gemaakt door het inhuren van gastdansers. Dit was nodig, omdat er helaas een aantal keren (last 

minute) iemand niet mee kon doen vanwege de toen geldende covid regels. Er zijn dus ook extra kosten 

gemaakt bij studiohuur, omdat we meer dansers moesten trainen. De tour vergde een hoop 

aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Al met al zijn we toch tevreden en blij met alle optredens die we tot nu 

toe hebben mogen doen en waarmee we veel kinderen hebben mogen inspireren! 
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Jaarrekening 

Admin. AVIV Dance Company 

 

Verlies - Winst Jaar  (cum) (subtotalen) 

 

 2021 2020 

 
REKNR   NAAM REKENING DEBET KREDIT DEBET KREDIT 
 
 8001 Giften AVIV Youthkids Birgit              894,00   
 8010 Giften Arise/Alive/Aviv                   8.018,00   
 8050 Giften Fondsen                            114,00   
 8060 Giften Diverse Optredens                  863,00   
 8090 Giften Overig                             380,00   
    NETTO OMZET                            10.269,00   
 
 5051 ZZP’ers vergoedingen               8.855,00    
    OVERIGE PERSONEELSKOSTEN              8.855,00    
 
 4000 Website / ICT kosten                     79,56    
    KANTOORKOSTEN                         79,56    
 
 4500 Bankkosten                               165,76    
    FINANCIERINGSKOSTEN                   165,76    
 
 9000 Baten Overig                              3.000,00   
    BIJZONDERE BATEN                       3.000,00   
 
 4101 Project Ringspel uitgaven                2.259,43    
 4102 Project Compassie uitgaven               758,20    
 4103 Project Arts Fusion uitgaven             59,41    
 4106 Project Inspiratiefestival uitgaven      229,36    
 5000 Projectkosten Divers                     9.615,97    
 8101 Project Ringspel                          9.619,00   
 8102 Project Compassion                        7.500,00   
 8103 Project Arts Fusion                       168,00   
 8105 Project DansLab                           800,00   
 8106 Project Inspiratiefestival                841,00   
    PROJEKTEN                              6.005,63   
 
  Resultaat:                               10.174,31 (Winst)       
 
  Totalen:                                 32.197,00 32.197,00   
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Balans Jaar  (cum) (subtotalen) 

 

 2021 2020 

 
REKNR   NAAM REKENING DEBET KREDIT DEBET KREDIT 
 
 1150 ING                                      19.708,72  9.783,41  
    LIQUIDE MIDDELEN                      19.708,72  9.783,41  
 
 500 Resultaat vorig boekjaar                    8.079,08 
    EIGEN VERMOGEN                           8.079,08 
 
 650 Kapitaal Stichting                        9.534,41  1.455,33 
    KAPITAAL STICHTING                     9.534,41  1.455,33 
 
 1220 Kruisposten                                 249,00 
    SCHULDEN OP KORTE TERMIJN                249,00 
 
  Resultaat:                               (Winst)     10.174,31   
 
  Totalen:                                 19.708,72 19.708,72 9.783,41 9.783,41 
 
 
 
Kockengen, 21 september 2022 
Bert de Boer 
penningmeester 
 

 

 

 

  

 


