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1

Bestuur verslag

1.1

Algemeen

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van Stichting All Improv te Amsterdam,
ingeschreven als stichting in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam
onder nummer 34375321. Het fiscale nummer van de stichting is 8218.23.796.
De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en de status van
Culturele ANBI; zij is voor meer dan 90 procent actief op cultureel gebied. De stichting dient
het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
De stichting is voor het bereiken van haar doelstellingen afhankelijk van giften en donaties.

1.2

Doelstelling

De stichting is op 13 januari 2010 opgericht en heeft als statutair doel het mogelijk maken van
improvisatie theater in elke vorm waarin spelers het verhaal, de personages en de dialogen ter
plaatse verzinnen en het instellen en in stand houden van fondsen die bijdragen aan de
bevordering van deze vorm van theater, met name in Nederland. Vanaf 1 januari 2014 is er als
doel bijgekomen het bevorderen van kansen voor jongeren, voor wie de toegang tot sociaal
culturele activiteiten minder vanzelfsprekend is, middels theater.
De doelgroep van de projecten die gesubsidieerd worden richt zich op projecten voor
jongeren om op een ontspannen manier sociale vaardigheden te versterken en zelfvertrouwen
te vergroten.
Kunst en cultuur verruimen ons denken over alledaagse dingen, maar ook over grote thema's
zoals de medemens of het leven. Daarom vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk
jongeren kennismaken met, meedoen aan en genieten van kunst en cultuur.

1.3

Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen:
Naam
N. Morees
E. van de Vrande
A.W. Jakobs

Functie in bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
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1.4

Beleid

In 2017 is door het bestuur uitvoering gegeven aan het beleid zoals dat in haar statuten en in
het op haar statuten gebaseerde beleidsplan is vastgelegd. Toewijzing van gelden heeft
plaatsgevonden door toetsing van aanvragen aan de doelstellingen van de stichting.
Het bestuur toetst aanvragen op grond van de volgende criteria:
 Bevordering van kennismaking door een breder publiek van de diverse vormen van
(improvisatie) theater;
 De mate waarin projecten en groepen bijdragen aan verdieping en verbinding van
groepen, spelers, publiek, trainers en andere actieven en belanghebbenden op het
gebied van (improvisatie) theater;
 De mate waarin projecten bijdragen aan taal ontwikkeling, vergroten van
zelfvertrouwen en versterken van sociale vaardigheden.
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Aanvragen en afwijzingen

In 2017 hebben wij meerdere aanvragen mogen ontvangen. Helaas konden wij niet alle
aanmeldingen honoreren en hebben wij helaas projecten moeten afwijzen.
In totaal is EUR 9.300 toegekend aan subsidies, het huren van oefenruimte gedeeltelijk
gesponsord en zijn er aan diverse projecten garanties verstrekt. Garanties worden toegekend
met het oogmerk het risico voor een organisator te verminderen door, in het geval van een
verlies, een maximum vastgesteld bedrag uit te keren.
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Financiën

In dit hoofdstuk presenteren wij u het financiële overzicht over het boekjaar 2017.

3.1 Balans per 31 december
2017

2016

Liquide middelen
Totaal

73,709
73,709

82,854
82,854

Passiva
Overige reserves
Totaal

73,709
73,709

82,854
82,854

Activa
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3.2 Staat van baten en lasten per 31 december
Ontvangsten
Rente
Aflossing lening
Bijdragen groepen aan zaalkosten
Som der ontvangsten
Betalingen
Bankkosten
Website kosten
Sponsoring workshops en voorstellingen
Overige kosten
Som der betalingen

2017

2016

169
169

330
12,000
12,330

11
9,303
9,314

25
157
16,791
815
17,788

Waarderingsgrondslag
De vorderingen, liquide middelen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

3.3 Toelichting op de balans
Activa
Liquide middelen
ABN rekening 40.93.42.459
ABN rekening 59.34.92.196
Totaal

2017
72,812
897
73,709

2016
82,142
712
82,854

Bestuur / Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging of onkostenvergoeding in welke vorm dan ook.
De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur op 22 maart 2018.
Amsterdam, 22 maart 2018

Bestuur Stichting All Improv
N. Morees
E van de Vrande
A.W. Jakobs
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