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1 Inleiding 

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

jaar 2020 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. 

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, 

danseducatie 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 2020, heeft de stichting nauwelijks activiteiten kunnen ontplooien vanwege de beperkingen die 

opgelegd zijn door de Nederlandse overheid voor de bestrijding van het Corona virus. Er is veel tijd 

en energie gestoken in het bedenken van alternatieve voorstellingen. Vanwege de vele 

veranderingen in de corona-maatregelen, is hier helaas geen concreet resultaat uit voortgekomen.  

Vervolgens is de focus gelegd op het organiseren van een voorstelling in 2021. De voorbereidingen 

hiervoor zijn opgestart. Dit is mede mogelijk, omdat vanuit 2 fondsen een subsidie is toegekend van 

in totaal EUR 6.200,-.    

3 Financiële verantwoording resultaat 

Onderstaande financiële verantwoording gaat over het jaar 2020. In deze periode zijn vanwege de 

corona-maatregelen geen voorstellingen opgevoerd. 

Wel heeft de stichting nog algemene opbrengsten en kosten. De volledige financiële 

verantwoording hiervan is te vinden in onderstaande tabel: 

Algemeen Omzet Kosten Rentebaten 

Opbrengsten - Donaties € 150,00   

Overige bedrijfskosten - Bankkosten  -€ 100,00  
Totaal Algemeen € 150,00 -€ 100,00 - 

 

De stichting heeft haar bankkosten kunnen dekken met de inkomsten van eenmalige giften. Per 

saldo heeft dit geresulteerd in een positief resultaat van EUR 50,00. Dit is toegevoegd aan de 

reserve van de stichting. 

3.1 Totale resultaat 

Het totale resultaat van de stichting over het boekjaar 2020 is een positief saldo van EUR 50,00.  
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4 Balans 

De volgende tabel geeft inzicht in de financiële balans van de stichting en de ontwikkeling hiervan 

sinds eind 2019: 

 2019 2020 

KNAB rekening  € 111,40   € 161,40  

Debiteuren  €           -     €           -    

Crediteuren  €           -     €           -    

Opgebouwde reserve  € 111,40   € 161,40  

 


