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Jaarverslag Stichting Kleurke 2020

1. Inleiding
Waar 2020 een mooi jaar beloofde te worden moesten we na enkele
maanden al onze verwachtingen bijstellen. De hele wereld veranderde
door covid-19 en ook de werkzaamheden van de stichting werden
daardoor beïnvloed. Van de doelstelling om 200 optredens te realiseren
moest al snel afgezien worden, maar we hebben wel kunnen werken aan
de professionalisering. Ook een publiekscampagne heeft vorm gekregen,
al zijn grote publieksacties niet mogelijk. Zodra het kan staan we dan ook
in de startblokken.
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2. De muzikale momenten
We begonnen het jaar vooral met het contact leggen met diverse
instellingen en optredens verzorgen bij de bestaande contacten. Half
maart werd het onmogelijk om nog live optredens te verzorgen. Voor
Huize St.Franciscus in Gilze konden we via internet toch nog optredens
verzorgen, maar dat was technisch in andere instellingen helaas niet
mogelijk. Gelukkig werkte het weer mee en konden we al in mei weer de
draad oppakken en vanuit de tuinen spelen. Tijdens de zomer hebben we
in samenwerking met Videoclub De Baronie uit Breda een aantal filmpjes
gemaakt die gedistribueerd konden worden onder de instellingen. Na de
zomervakantie was optreden op de afdelingen met de nodige
voorzorgsmaatregelen weer mogelijk tot aan de tweede lockdown.

In totaal zijn er 55 optredens verzorgd, weliswaar veel minder dan we
gehoopt hadden, maar onder de gegeven omstandigheden kon het niet
beter. Van de twintig muzikanten zijn er 14 een of meerdere keren actief
geweest.

[Datum]

4

3. De door-geef-pas
De door-geef-pas is gebaseerd op het principe van de persoonlijke
benadering. Je geeft iemand die je kent de pas met daarop zowel een qrcode als alle benodigde bankgegevens om een donatie te kunnen doen.
Daarbij het verzoek om de pas weer door te geven aan een volgende
persoon.

We hadden graag in winkelcentra enkele weekenden met vrijwilligers
willen werken om de pasjes uit te reiken, maar onder de huidige
omstandigheden hoorde dat niet tot de mogelijkheden. Volgend jaar
beter!
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4. De filmpjes

Met een aantal muzikanten werden in de zomer een aantal filmpjes
gemaakt door Video Camera Club De Baronie. Deze filmpjes zijn gebruikt
om materiaal aan te bieden in tijden dat we niet live mogen optreden.
De filmpjes kunnen ook op maat gemaakt worden voor mantelzorgers van
mensen met dementie.
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5. Het comité van aanbeveling
Er zijn dit jaar twee wijzigingen. Dhr. Van de Donk was uit hoofde van zijn
functie lid van het comité. Nu hij niet langer commissaris is, is hij ook
geen lid meer.
Lenny Kuhr, de welbekende zangeres en winnares van het
Eurovisiesongfestival sloot zich aan bij het comité.
Dat ziet er nu als volgt uit:
Dhr. C. Piena, wethouder Zorg en Welzijn in de gemeente Oosterhout
Dhr. O. Suttorp MD MBA, vorrzitter RvB van het Amphia Ziekenhuis
Lenny Kuhr, singer/songwriter, winnares Eurovisie Songfestival
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6. Jaarrekening 2019
Baten

Lasten
2020

2019

2020

2019

Donaties/sponsoring

€ 3534.25

€1793.50

PR/werving

€

425.92

€541.31

Bijdrage optreden

€ 1650.00

€2875.00

Optreden

€ 2194.57

€258.40

Administratie

€

0.00

€406.50

Bankkosten

€ 120.48

€ 59.32

€ 2740.97

€1265.53

Subtotaal

€ 5184.25

€ 4668.50

Liquide middelen

€ 5895.25

€3402.97

Kapitaal

€4695.25

€ 102.97

Te ontvangenspons.

€

€1200.00

Verpl. Optr.

€ 1200.00

€ 4500.00

€ 5895.25

€ 4602.97

Balans
0.00

€5895.25

€4602.97

Toelichting
Een vergelijking tussen de twee boekjaren is niet zinvol, aangezien 2019
een onvolledig jaar was en bovendien het startjaar met daaraan
gekoppelde kosten. Door de covid-maatregelen kunnen we het jaar 2020
ook niet als een normaal jaar beschouwen. De stichting werd ernstig
belemmerd in haar werkzaamheden. Dat geldt vooral voor de optredens,
maar ook het voor het werken aan de pr.
Twee posten vallen op. De sponsorcontracten zijn afgelopen en zijn nog
niet vernieuwd. De post administratie is dankzij de vrijwillige inzet van de
bestuursleden op nul gebleven.
Vooralsnog is de financiële situatie gezond te noemen en is er enigszins
ruimte voor beleid t.a.v. professionalisering en promotie.
Financiering
Zoals uit de jaarrekening blijkt kan het jaar 2020 positief afgesloten
worden.
Afhankelijk van de ontwikkelingen in de covid-maatregelen en de
doelstellingen in het beleidsplan zullen er nieuwe sponsoren en donoren
gevonden moeten worden

.
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