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Stichting OVKB Producties  - Jaarverslag 2018 

1 Inleiding 

Met dit document licht het bestuur van de Stichting OVKB Producties (‘de stichting’) toe hoe het 

jaar 2018 voor de stichting is verlopen. Hierbij ligt de nadruk op de financiële toelichting en met 

name op de aanwending van toegekende subsidies en ontvangen donaties. 

In 2018, heeft de stichting zich gericht op de organisatie van één activiteit te weten “Night at the 

Museum”. Tevens heeft in 2018 de uitbetaling van de subsidie behorende bij het project “A 

Writer’s Mind” uit 2017 plaatsgevonden.  Dit wordt hieronder nader toegelicht. 

2 Projecten 

De stichting heeft als doel: “het bevorderen van de danskunst in al haar vormen, voor alle leeftijden 

en niveaus door het organiseren, produceren en/of uitvoeren van (theater)dansvoorstellingen, 

danseduatie en andere dans-gerelateerde projecten, alsmede het verrichten van alle verdere 

handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 

kunnen zijn”. In 2018 heeft de stichting dit met het project “Night at the Museum” ingevuld.   

2.1 Night at the Museum 

In “Night at the Museum” ging de bewaker van het museum, de nachtwacht, in zijn nachtelijke 

ronde de zalen door waarbij kunstwerken tot leven komen. De schilderijen en beelden gingen over 

in dans. Maar ook werden werken van de scheppende kunstenaar in dansvorm tot uiting gebracht 

en werden de raakvlakken van de verschillende kunstdisciplines uitgelicht. 

In aanloop naar de twee voorstellingen, die op 18 november 2018 in Theater aan de Slinger te zien 

was, of eigenlijk, meer te beleven was, is een workshop gegeven door een professionele 

kunstenares met als doel op zoek te gaan naar raakvlakken in verschillende  kunstvormen. De 

opgedane ervaring van deze workshop zijn verder, tijdens repetities, in samenwerking met de 

dansers uitgewerkt tot choreografieën. 

Merel Naaijkens was verantwoordelijk zijn voor het gehele concept, idee en artistieke leiding. 

Merel is een zeer getalenteerde creatieve choreografe en regisseur. De multidisciplinaire 

voorstellingen “Bach Danst” (dans en kamermuziek) en “A Writers Mind” (dans en schrijfkunst) zijn 

van haar hand. 

De dansers in de voorstelling waren de de selectie groepen van Dansstudio OVKB (getalenteerde 

dansers in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar) in samenwerking met een aantal oud-leerlingen, die 

inmiddels zijn doorgestroom naar een professionele balletacademie.   

Inge de Jong (Houtense Helden), was verantwoordelijk voor decor en kostuums. Zij heeft al voor 

tientallen theaterdansproducties de vormgeving verzorgd (Vliegende Speeldoos, Studio 26, AVIV 
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Dance Company, de Nederlandse Musical Academie). Victor Stok, percussionist, djembe speler, 

docent en muziekspecialist, verzorgde de percussie. Dorothee Dijkhuis ( o.a. Kunst Om de Hoek), 

was verantwoordelijk voor de brug tussen dans en kunst. 

Night at the Museum is een succesvolle voorstelling geweest voor Stichting OVKB Producties. Er zijn 

573 kaartjes verkocht, wat betekent dat de voorstelling zo goed als uitverkocht waren.  

3 Financiële verantwoording 

Onderstaande financiële verantwoording gaat over het jaar 2018. In deze periode is voor de 

voorstelling “A Writer’s Mind” de toegekende subsidie uitbetaald en heeft de voorstelling “Night at 

the Museum” plaatsgevonden. 

3.1 A Writer’s Mind 

Voor de voorstelling “A Writer’s Mind” uit 2017 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds een subsidie 

toegekend van EUR 2.250,-. Deze subsidie is uitbetaald in 2018 en daarom (uit voorzichtheid) niet 

meegenomen in het resultaat over 2017.  

Rekening houdend met deze subsidie is het totaal resultaat van het project EUR 75,85. 

3.2 Night at the Museum 

Het project “Night at the Museum” heeft een subsidie toegekend gekregen van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds van EUR 2.950,-. De uitbetaling van deze subsidie heeft overigens niet plaatsgevonden 

in 2018 en is daarom (uit voorzichtigheid) niet meegenomen in het resultaat over 2018. Daarnaast 

zijn er kosten gemaakt voor deze voorstelling, waarvan de facturen niet zijn ontvangen in 2018. 

Deze facturen (à EUR 756,-) worden begin 2019 verwacht. 

De kaartverkoop voor de voorstelling was succesvol met een opbrengst van EUR 5.730,-. 

De financiële verantwoording voor 2018 van “Night at the Museum” is te vinden in onderstaande 

tabel: 

 

Per saldo heeft het project “Night at the Museum” in 2018 een verlies opgeleverd van EUR 

1.777,36.  

Nemen we echter de nog te ontvangen facturen en subsidie uitbetaling in 2019 mee, dan resteert 

een batig saldo van EUR 416,64. 

Night at the Museum

Inkoopkosten - Accommodatie / geluid & licht / catering -€ 1.907,93

Inkoopkosten - Vakspecialisten -€ 3.100,00

Inkoopkosten - Zakelijk leiding -€ 500,00

Inkoopkosten - Drukwerk / reclame / pr -€ 464,91

Inkoopkosten - Inkoopprijs van de verkopen en de kosten van grond- en hulpstoffen -€ 30,95

Inkoopkosten - Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten -€ 1.503,57

Opbrengsten - Kaartverkoop € 5.730,00

Totaal Night at the Museum € 5.730,00 -€ 7.507,36
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3.3 Algemeen 

Naast bovengenoemde projecten heeft de stichting nog algemene opbrengsten en kosten. De 

volledige financiële verantwoording hiervan is te vinden in onderstaande tabel: 

 

Per saldo heeft dit geresulteerd in een verlies van EUR 59,49. 

3.4 Totale resultaat 

Het totale resultaat van de stichting over het boekjaar 2018 is een batig saldo van EUR 413,15.  

Algemeen

Financiele baten en lasten - Opbrengsten van banktegoeden € 0,51

Overige bedrijfskosten - Bankkosten -€ 60,00

Totaal Algemeen -€ 60,00 € 0,51


