Jaarverslag 2021

In 2021 was er wederom geen Theater op ’t Zand vanwege Covid-19 restricties. Toch zijn wij zeer
actief gebleven en hebben wij focus gelegd op verduurzaming en digitalisering. Dat laatste was
heel belangrijk om actief in contact te blijven met onze achterban, vrijwilligers, sponsoren en
donoren. Onze inkomsten waren minimaal: wij hebben in 2021 niet actief aan werving gedaan, wij
vonden dat niet passen tijdens de coronacrisis. Toch zijn wij redelijk uitgekomen, ondanks vaste
lasten en verdere investeringen in onze website.

Aan onze donoren, sponsoren, en subsidiegevers
STRATEGISCHE HIGHLIGHTS
Dankzij de nog breed uitgesproken steun en toezeggingen in 2021, wisten wij dat het een
kwestie was van nog verder financieel uithouden tot de volgende Theater-kans. Maar daarin lag
ook een mooie kans om een aantal strategisch belangrijke aspecten op te pakken. Ten eerste
voelen wij een grote verantwoordelijkheid voor onze mooie locatie op het Kootwijkerzand.
Daarom hebben wij een brede aanpak voor verduurzaming geformuleerd, uitgewerkt in een
meerstappenplan en in gang gezet. Ten tweede merkten wij dat digitale communicatie heel
belangrijk is om ons in contact te houden met belangstellenden. Wij zien kansen voor een betere
en scherpe communicatie over ons unieke Theater op ’t Zand dat laagdrempelig kleinkunst
kosteloos aan een breed publiek brengt.
FINANCIËLE HIGHLIGHTS
2021 was een kwestie van overleven, en zonder de mogelijkheid om een festival te geven, dus
grote financiële stappen hebben wij niet gemaakt. Wel hebben wij onze budgettering voorbereid
en aangepast om onze strategische doelen te bereiken.
HIGHLIGHTS STICHTING
Wij zijn volop in transitie met onze bestuursleden. Twee leden hebben afscheid genomen van
het bestuur in 2021. Nieuwe bestuursleden waren al geworven in 2020. Onze nieuwe
bestuursleden zijn ingewerkt in 2020 en 2021 zonder de kans om een Theater echt mee te
maken. Daarom lopen een aantal bestuursleden nog mee om een goede transitie te borgen. Ze
houden daarmee op na het volgende festival. 2021 was een kans om veel informatie uit te
wisselen tussen de afscheidnemende en blijvende bestuursleden.
VOORUIT KIJKEN
Wij kijken uit naar een mooi en pandemie vrije zomer in 2022, waar wij duurzaam en digitaal
beter in staat zijn om met een gemotiveerd team weer een fantastisch Theater op ’t Zand te
realiseren.

Het Bestuur Stichting Kootwijk Cultureel.

Jaarrekening 2021
Balans 2021
Balans 31-12-2021
DEBET
ABN-AMRO Bank
Rabobank

Totaal

CREDIT
14,902 Algemene Reserve
8,658 Horeca Reserve
Resultaat 2020

23,560 Totaal

9,771
4,885
8,904

23,560

Resultaten Rekening 2021
Baten
Winst van promotieartikelen
Winst van Horeca omzet
Subsidies
Subsidies van Overheden *
Subsidies van ander instellingen zonder winststreven**
Overige subsidies***
Sponsoren
Baten Sponsoren in natura

0
0
0
0
0
0
0

Baten Sponsorbijdragen
Giften en Donaties
Giften en donaties van particulieren
Crowd Funding
Som van de baten

53
0
53

Lasten
Aankoop en Verwerving Artiesten
Theater Infrastructuurkosten
Horeca Aankoop
Horeca Infrastructuur
Theater en Horecakosten (opzet en machines in natura) ****
Marketing- en Communicatiekosten
Website
Promotieartikelen
Overige Communicatie
Personeelskosten
Vrijwilligerskosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Huur Festivalterrein
Overige Kosten
Bankkosten
Representatiekosten
Administratiekosten
Onvoorzien
Kleine onvoorziene kosten
Verduurzaming reservering-nader te bepalen
Som van de lasten

Saldo Baten en Lasten
* vooral Gemeenten
**Culturele Fondsen
*** Maatschappelijk
****Ondernemers in de regio helpen ons met man en materiaal, dit zijn
de kosten van deze diensten als wij deze zouden moeten inkopen.

827
0
0
0
0
2831
0
0

1500
2687
281
752
80
0
0
8958

8905

Budget 2021
Baten
Winst van promotieartikelen
Winst van Horeca omzet
Subsidies
Subsidies van Overheden *
Subsidies van ander instellingen zonder winststreven**
Overige subsidies***
Sponsoren
Baten Sponsoren in natura
Baten Sponsorbijdragen
Giften en Donaties
Giften en donaties van particulieren
Crowd Funding
Som van de baten

250
18000
12000
3000
2000
10000
10000
3000
1000
59250

Lasten
Aankoop en Verwerving Artiesten
Theater Infrastructuurkosten
Horeca Aankoop
Horeca Infrastructuur
Theater en Horecakosten (opzet en machines in natura) ****
Marketing- en Communicatiekosten
Website
Promotieartikelen
Overige Communicatie
Personeelskosten
Vrijwilligerskosten
Huisvestingskosten
Huur Festivalterrein
Overige Kosten
Bankkosten
Representatiekosten
Administratiekosten
Onvoorzien
Kleine onvoorziene kosten
Corona-Maatregelen reservering-nader te bepalen
Som van de lasten

Saldo Baten en Lasten
* vooral Gemeenten
**Culturele Fondsen
*** Maatschappelijk
****Ondernemers in de regio helpen ons met man en materiaal, dit zijn
de kosten van deze diensten als wij deze zouden moeten inkopen.

12500
5050
7000
9500
10000
1900
350
1750
1500
1950
300
400
2800
250
4000
59250

0

Notities bij Jaarrekening
Geen Bijzonderheden

Bedrijfsgegevens
Stichting Kootwijk Cultureel
De Brink 6, 3775KP Kootwijk
KvK-nummer 08090662
www.theaterophetzand.nl www.stichtingkootwijkcultureel.nl

