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Stichting Art2gether te Etten-Leur
(Na verwerking van het exploitatiesaldo)

Balans per 31 december 2020

31-12-2020 31-12-2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa -                                     17                                      

Liquide middelen 1.479                                1.467                                

Totaal activazijde 1.479 1.484

31-12-2020 31-12-2019

€ €

PASSIVA

Eigen Vermogen
Bestemmingsreserve 1.409                                1.475                                

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 70                                      10                                      

Totaal passivazijde 1.479 1.484
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Stichting Art2gether te Etten-Leur

Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €

Baten

Subsidies fondsen -                                     3.500                                
Giften en donaties 131                                    1.302                                

Som der baten 131 4.802

2020 2019

€ €

Lasten

Algemene administratie- en beheerskosten 196                                    178                                    
Vergoeding deelnemers projectactiviteiten -                                     1.296                                
Huur- en materiaalkosten projectactiviteiten -                                     3.386                                
Reclamekosten en drukwerk projectactiviteiten -                                     161                                    
Overige projectgebonden kosten -                                     84                                      

Som der lasten 196 5.105

Exploitatiesaldo -65 -303
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Stichting Art2gether te Etten-Leur

Toelichting op de balans

Activa

Vlottende activa
31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten -                                     17                                      
Te ontvangen subsidies fondsen -                                     -                                     

-                                     17                                      

Liquide middelen
Rabobank 1.479                                1.467                                

Passiva

Eigen Vermogen
31-12-2020 31-12-2019

€ €
Bestemmingsreserve
Beginstand 1.475                                1.778                                
Toevoeging exploitatiesaldo -65                                     -303                                   
Stand per 31 december 1.409                                1.475                                

De bestemmingsreserve kan slechts worden aangewend binnen het kader van de doelstellingen van de stichting.

Kortlopende schulden
31-12-2020 31-12-2019

€ €
Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen algemene administratie- en beheerskosten 70                                      10                                      
Te betalen vergoedingen deelnemers projectactiviteiten -                                     -                                     

70                                      10                                      
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Stichting Art2gether te Etten-Leur

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

2020 2019

Subsidies fondsen € €
Gilles Hondius Foudation -                                     500                                    
Gemeente Etten-Leur -                                     3.000                                

-                                     3.500                                

2020 2019

Giften en donaties € €
Particuliere donaties -                                     1.121                                
Cubkasactie Rabobank 131                                    181                                    

131                                    1.302                                

Stichting Art2gether te Etten-Leur

Lasten

2020 2019

Algemene administratie- en beheerskosten € €
Bankkosten 119                                    119                                    
Hosting website 77                                      59                                      

196                                    178                                    

Projectgebonden kosten:
In 2018 was een nieuw project geïnitieerd: De Cirkel van het Leven. Dit project , geïnspireerd door de fototentoon-  
stelling The Family of Man, uit 1955 van Edward Steichen, bestaat uit drie deelprojecten:
 - fotowedstrijd rond 7 thema's van de Cirkel van het Leven, sluiting 31-1-2019
 - foto exposities op drie locaties waar een selectie uit de inzendingen getoond wordt, 8 tot en met 16 juni 2019
 - uitvoeringen waarbij winnende foto’s als projecties zullen worden verwerkt  in een samenspel van kunstvormen
    in cultureel centrum de Nieuwe Nobelaer vlak voor sloop. Planning afhankelijk van de voortgang nieuwbouw.

De fotowedstrijd en de expositie hebben plaatsgevonden. De opening van de expositie op 6 juni 2019 omvatte 
een multidisciplinair spektakel waaraan verschillende culturele groepen en scholen uit Etten-Leur aan hebben
meegewerkt. De expositie was aan een rondreis in Etten-Leur begonnen, tot corona roet in het eten gooide.

Corona en de vertraging in het proces rond de plannen en aanbesteding van de nieuwbouw van de Nieuwe Nobelaer
zijn er de oorzaak van dat de uitvoeringen van de Cirkel van het Leven ook in de tijd naar achter geschoven zijn.
De nieuwbouw is inmiddels gestart en we richten ons nu op de uitvoering in de eerste helft van 2022.
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2020 2019

Vergoeding deelnemers projectactiviteiten € €
Muzikanten, solisten, presentatoren -                                     605                                    
Regie en artikstieke leiding -                                     500                                    
Overige vergoedingen en reiskosten -                                     191                                    

-                                     1.296                                

2020 2019

Huur- en materiaalkosten projectactiviteiten € €
Geluid -                                     1.506                                
Licht -                                     726                                    
Podium -                                     182                                    
Overige huur- en materiaalkosten -                                     972                                    

-                                     3.386                                

2020 2019

Reclamekosten en drukwerk projectactiviteiten € €
Drukwerk en PR-materialen -                                     121                                    
Kosten fotografie en video -                                     40                                      

-                                     161                                    

2020 2019

Overige projectgebonden kosten € €
Representatie -                                     84                                      

-                                     84                                      
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