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Inleiding
Met plezier schrijven wij deze verantwoording voor u als fondsen. Wat bent u ruimhartig
geweest in uw toezeggingen, dat was zo ontzettend fijn. Wij ontvingen meer dan wij hadden
aangevraagd. En dat was zeer zeer welkom aangezien we vanwege corona ook veel meer
hebben gedaan dan we van te voren op het oog hadden. Zo hebben we veel meer acts
gechoreografeerd. Hebben we te maken gehad met meer afzeggingen dan we hadden
verwacht, maar kregen we ook veel meer boekingsaanvragen en gaan we 8 extra boekingen
doen tot de zomer. Het was een tijd met ups en downs. Maar vooral hebben we genoten van
de optredens. Want wat was dat goed en leuk. Lees de reacties van de verpleeghuizen
(Pagina 8) en van de gastdansers (pagina 9). Bekijk de trailer en onze website voor een
goede indruk. En voel u vrij onze klanten te bellen en te vragen naar hun ervaringen.
De verbazing begon vaak al als we gingen uitladen ‘wat hebben jullie veel spullen! Nu snap
ik dat jullie 2,5 uur moeten opbouwen.’ We bleken vaak nieuw, verfrissend, en anders dan
wat er gangbaar is. En daar zijn trots op. We hebben heel hard gewerkt, veel harder dan we
hadden verwacht. Maar het is zulk zinvol werk en we gaan er zo graag mee door. Daarom
hebben we plannen om een kerstvoorstelling te maken en zou uw steun ontzettend welkom
zijn, Maar daarover later meer. Dank voor uw toezegging! Het is een groot succes.

Persoonlijke terugblik
Thessa
Toen we voor deze doelgroep kozen wist ik al wel dat de kans groot zou zijn dat we bij elkaar
zouden passen. Maar toch is het me overvallen hoe mooi en plezierig het is om met ouderen
te werken. Vooral wanneer er sprake is van dementie. Niet alleen wordt de kracht van
muziek en dans bij deze groep nóg duidelijker, ook hun ongefilterde reacties bezorgen me
vaak een lachstuip. Hun enthousiame is hartverwarmend, het is als artiest écht een heerlijk
publiek. New Memories is op alle fronten uitdagend geweest, zeker in coronatijd. Zo hebben
we veel meer moeten choreagraferen en flexibel moeten zijn t.a.v. locaties (binnen/buiten)
de interacties met de ouderen vormgeven op afstand. Het omgaan met de annuleringen was
soms pittig. Zeker omdat waar we kwamen het enthousiasme zo groot was. Je wilt dan
verder, vaker, dóór. Het geduld hebben was dan uitdagend
. Tegelijk waren we ook
dankbaar dat in een tijd van harde lockdown (Januari - April 2021) we tóch 10 keer mochten
optreden, dat voelde als een groot voorrecht. Over all is duidelijk dat het concept werkt en
dat ik hiermee door wil gaan. Ik zie er naar uit om de handen van de ouderen ook weer vast
te kunnen pakken. Dat was immers ook ons idee. Ik voel me nu sowieso al ontzettend trots
op het resultaat!

Sjoerd
Ik ben heel blij dat we dit doen. Het is enorm leuk om samen ideeën verzinnen,
choreografieën te maken en te werken aan nieuw materiaal. Om dit dan op te mogen voeren
voor de ouderen in verzorgingstehuizen is simpelweg magisch. Het is namelijk super leuk en
dankbaar om de reacties te zien van de ouderen. De geluiden, acties en reacties die zij
maken is zo leuk op te merken. Het is fijn om ze op te vrolijken en een goed moment te
geven waarin zij herinneringen met ons ophalen.

Verantwoording doelen
Reflectie op algehele doelstelling
Algehele doelstelling: ‘New Memories’ is een tweejarig pilot project. Dat betekent dat wij een
nieuw concept willen uitproberen in 3 grote steden (Den Haag, Rotterdam en Gouda) en
wanneer dit een succes is het project landelijk willen uitrollen.
In de steden Rotterdam en Den Haag hebben we veelvuldig optredens gedaan. Vanuit de
huizen in Gouda was grote interesse, maar het beleid was veel strikter gedurende corona en
daarmee de mogelijkheden om op te treden uitgesloten. Alle Goudse huizen gaven aan
gebonden te zijn aan beleid en het niet mogen organiseren van optredens binnenshuis. 1
Huis mocht op de parkeerplaats een optreden organiseren. Echter regende het veelvuldig op
die dag en moesten we dit op het laatste moment afblazen.
Wel hebben we opgetreden in Reeuwijk waar achteraf net een uitbraak was waar we nog
niet van wisten. Thessa liep corona op en heel veel bewoners zijn overleden.
Verpleeghuizen met corona in huis hebben we vanaf dat moment geweerd. Wel hebben de

Goudse huizen hun interesse blijvend laten horen doordat zij onze nieuwsbrieven ontvangen
en hebben zij in de toekomst na de pandemie zeker interesse.
In Rotterdam en Den Haag was het anders. Hier was het beleid in bepaalde verpleeghuizen
ruimer. Zij mochten ons wel ontvangen omdat er geen sprake was van zang, maar dans.
Vaak traden we op voor een enkele afdeling omdat afdelingen niet gemixt mochten worden.
Om die reden hebben een aantal huizen ons 2 x uitgenodigd zodat zij het publiek konden
wisselen. Veelal waren wij tijdens de pandemie het enige optreden wat werd georganiseerd
en daarom was het voor de bewoners een extra feestje om met ons mee te bewegen. Het
enthousiasme over onze voorstelling ging als een lopend vuurtje door Den Haag en
Rotterdam. Om die reden hebben we 8 extra voorstelling ingepland naast de 16 die we voor
ogen hadden. Er is geen enkel huis geweest wat niet opnieuw wilde boeken. Het concept
werkt super goed. Ouderen genieten en bewegen áltijd mee, ieder op zijn eigen manier.
Zelfs met een dwarslaesie beweegt men bij voorbeeld tóch het hoofd. Vaak kregen we
achteraf te horen dat een bepaalde bewoner niet blij/tevreden te krijgen is en dat ze diegene
helemaal mee zagen doen. Dat zijn de mooiste complimenten.

Reflectie op subdoelstellingen
1. Bijdragen aan het welbevinden van ouderen van Den Haag, Rotterdam en Gouda,
wonend in een verpleeg- of verzorgingshuis. We willen het isolement verkleinen,
lichamelijke activiteit stimuleren en mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een
dementie samen nieuwe mooie herinneringen laten maken.
Deze doelstelling hebben we zeker behaald. Wij hadden van te voren niet verwacht hoe erg
de voorstelling zou aanslaan. Hoe het ouderen in beweging zou zetten en hoe ze er van
zouden genieten. Ook vrijwilligers gaven aan graag weer ‘te vrijwilligen’ als we terug zouden
komen. Personeel vond het een verademing dat het eens iets totaal anders en zo
afwisselend was. En de ouderen hebben enorm genoten. Soms met tranen omdat het zoveel
rijke herinneringen terug bracht. Maar vaak met een lach en bewegende voeten, handen,
heupen, hoofden, en soms alleen de vingers als de het enige was wat nog kon. Van een
mantelzorger kregen we paar weken na een optreden een mailtje. De laatste foto met haar
vader was terwijl ze danste met hem in onze voorstelling. Het was haar zeer dierbaar. Zie
voor beelden bij dit punt onze trailer.
2. Verbinding creëren tussen amateurdansers uit de stad en de ouderenzorg. Dansers
en ouderen samen laten interacteren en bijdragen aan elkaars welbevinden.
3. Dansscholen een platform aanbieden om het talent van hun dansschool te laten zien
en hiermee bij te dragen aan het welbevinden van kwetsbare inwoners in hun stad.
Deze doelstellingen hebben we deels behaald. Door de verschillende lockdowns waren
dansscholen gesloten en konden onze docenten geen choreo’s aan groepen aanleren. De
eigen voorstellingen van de dansscholen werden ook afgeblazen. Ook verzochten sommige
huizen ons om geen gastdansers mee te nemen aangezien er dan minder mensen in de
huizen zouden komen. Toch hebben we bijna bij elke boeking 1, 2, 3 of 4 gastdansers mee
kunnen nemen. Veelal verzorgden zij 3 acts. Zij hebben genoten van het meedraaien in New
Memories. Hun ervaringen vindt u onder het hoofdstuk ‘Ervaringen doelgroep’, pagina 9.

4. Podiumkunst en cultuur naar de verpleeg- en verzorgingshuizen brengen zodat
bewoners kunnen genieten van danskunst en cultuur.
Ruimschoots behaald. Ouderen hebben ontzettend genoten van onze optredens. De
interactiviteit hebben we niet zozeer gezocht in het aanraken van de ouderen (dit mocht niet)
maar in het delen van de culturele aspecten van de dansgeschiedenis op een speelse
humorvolle manier. Veel kennis van de dansstijlen, de kostuums en de muziek hebben we zo
samen met het publiek opgediept. Uiteindelijk hebben we de volgende dansstijlen ten tonele
gebracht. Vaak zeer herkenbaar voor de ouderen en al gauw swingden ze met ons mee. Wilt
u hier een indruk van krijgen? Bekijk dan onze trailer.
-

The Charleston
De Twist
De Jive
De Rock n Roll
Jazz
De Foxtrot
Moderne Dans
Klassiek ballet
Disco
Pantomime

Reflectie en vooruitblik De stip op de horizon
In onze aanvraag benoemden wij onze stip op de horizon: New Memories landelijk uitrollen
en in verschillende steden samenwerking bewerkstelligen tussen verpleeg- en
verzorgingshuizen en dansscholen.
Op onze touragenda kunt u zien welke boekingen wij hebben gedaan en welke er nog op de
planning staan. Dit wordt bijna wekelijks aangevuld. We zijn al aan de uitrol begonnen!
Wij zijn geraakt door de vraag die er is vanuit de
huizen naar een frisse jonge sprankelende
voorstelling. Hoe ouderen kunnen genieten van
dans en nog zo graag méé willen doen. Hoe ook
gastdansers die in het normale leven wat meer
timide zijn (balletdansers zijn een bepaald slag
volk
) ook juist door de ouderen loskomen en
buiten hun comfortzone treden. Zij staan aan het
eind van voorstelling, met hun spitzen nog aan, te
twisten in hun tutu’s. De formule werkt. De vraag is
er. En mede dankwij uw fonds hebben een mooi aanbod kunnen creëeren. Tegelijkertijd
ontdek je ook hoeveel tijd en geld er in het ontwikkelen van een voorstelling gaat zitten en
hoe financieel onaantrekkelijk de doelgroep om die reden is. Voor veel huizen is 350 euro de
max om uit te geven aan een optreden. En dan heb je dus nog niet eens de uren dat je

aanwezig bent en je technicus gedekt. Laat staan een voorstelling gemaakt, marketing,
acquisitie en administratie gedaan.
Om die reden willen we uw steun vragen voor het ontwikkelen van een kerstvoorstellling. De
vraag is er vanuit de verleeghuizen (zie de voorlopige kerstboekingen -onder voorbehoud
van fondswerving- in de touragenda), de financiën zijn er echter bij onze klanten niet om de
voorstelling te ontwikkelen. Daarom hebben we voor u een nieuw projectplan geschreven
met onze plannen voor 2021 en 2022.

Verantwoording Bereik
Het bereik wat we voor ogen hadden hebben we niet geheel kunnen halen. Niet omdat het
moeilijk was om boekingen te krijgen of dansers te vinden, maar door lockdowns en
maatregelen die grote aantallen publiek in verpleeghuiszalen verboden en die ervoor
zorgden dat de danscholen over moesten gaan op online lesgeven.
Maar er is wel degelijk bereik geweest. Onder ouderen, zij het in kleinere getale. En onder
amateurdansers, zij het ook in kleinere getale. Er zijn 16 boekingen wél doorgegaan e er
staan er nog 8 op de planning. En waar het mocht en kon waren daar 1,2,3, 4 of 5
gastdansers bij aanwezig.

Leerrendement aanpak en uitvoering
Wat heeft gewerkt:
- Ons team werkt. Sjoerd Wijn en Thessa Koops zijn samen een krachtig team wat een
mooie basis legt voor relaties met klanten en gastdansers. Onze visie staat als een
huis, we zijn perfctionistisch in de uitvoering. Ons hart voor ouderen is alleen maar
gegroeid. De combinatie van onze relationele- en onze artistieke vaardigheden komt
in dit project heel mooi samen. En samen brengen we elkaar naar een hoger niveau
van artiest zijn en sociaal ondernemerschap.
- De Marketing. De website, de flyers, en vooral de trailer helpen enorm bij het
verkrijgen van boekingen. Het brengt direct in beeld wie we zijn en wat we komen
doen. Eigenlijk wordt bijna elke
activiteitenbegeleider daar enthousiast
van. En lef, veel lef. Om koude acquisitie
te doen. De huizen op te bellen en ze
enthousiast te vertellen wie we zijn en wat
we doen.
- De Acquisitie. Wij hebben huizen
opgebeld, hen bezocht en samen in
cocreatie de voorstelling bedacht en
vormgegeven. Al deze huizen (afgezien
van de Goudse verpleeghuizen) werden
betalende boekingen.

Wat heeft minder goed gewerkt:
- Het maken van stukken koste veel meer tijd dan beoogd en begroot. Het eigen
maken van de dansstijlen bleek een behoorlijke fysiek uitdagende klus die veel vraagt
van ons brein en lichaam. Het was leuk en goed, maar ook veeleisend, niet
eenvoudig en zeer tijdrovend.
- Ook in het decor en de kostuums is veel meer tijd gaan zitten dan vooraf bedacht.
We hadden gelukkig voldoende budget om alles aan te schaffen en ook zijn een deel
van de kostuums gesponsord door mooie merken. Echter het verzamelen,
verbouwen, en aanpassen van kostuums heeft heel veel uren gevraagd. Hetzelfde
geldt voor decor en Props. Iets aanschaffen/ vinden is 1 maar het vervolgens maken
en het uitvoeren van deze werkzaamheden is een tijdsinvestering die we hebben
onderschat.
- De techniek bleek kostbaarder dan beoogd. Het inkopen van de techniek bleek nogal
wat voeten in de aarde te hebben. Doordat veel locaties van boekingen oud zijn is de
stroom niet altijd geaard, dit zorgde voor problemen. Ook werkten onderdelen die
besteld waren niet altijd en moest dit weer geruild.
- De samenwerking met onze dansschoolpartner in Den Haag. Deze dansschool is
heel actief betrokken geweest tot de lockdowns volgden. Door de lockdowns en alle
aanpassingen raakte de eigenaresse (onze samenwerkingspartner) overbelast wat
ze pas met ons communiceerde een week voordat de tour ging starten (Januari
2021). Aangezien we toen nog in een lockdown zaten was de timing om een nieuwe
samenwerkingspartner te vinden uiterst ongelukkig. Deze samenwerkingspartner kan
immers niet in deze omstandigheden nieuwe dansers leveren die mee konden doen.
We hebben ons toen gericht op de samenwerking met de dansschool in Gouda. Deze
Goudse amateurdansers
hebben uiteindelijk
opgetreden in de Haagse
verpleeghuizen. Dat was
ook wel weer mooi,
aangezien de Goudse
verpleeghuizen vanwege
de maatregelen de
deuren gesloten hielden.
Zo konden deze dansers
tóch deelnemen aan het
project.

Ervaringen doelgroep
We hebben boekingen gevraagd om ons na de voorstelling te mailen hoe zijn de voorstelling
hebben ervaren. We vinden het fijn deze ervaringen met u als fondsen te delen. U kunt altijd
de desbetreffende mensen contacten en verder doorvragen op hun ervaringen.
Colet Leene van De Reehorst kreeg dit binnen van medewerkers die erbij waren:
“ De bewoners waren zeer enthousiast en vonden het ontzettend leuk! Ze waren even terug
naar hun kindertijd. Het lijkt mij een goed idee om ze zeker nog eens uit te nodigen. Ik heb al
diverse optredens in de Reehorst meegemaakt, maar dit was een topper!”
“Een erg leuk optreden waarbij je de bewoners echt zag genieten en meedansen waar dat
kon. We kijken nu al uit naar de volgende keer dat we weer mogen genieten van de
verschillende dansstijlen en de mooie show!”
Een mantelzorger Monica Stokkink. Haar vader woont bij Aafje de 5 Havens:
“Vandaag genoten van een leuke voorstelling in het verzorgingstehuis van mijn
dementerende vader in de 5 Havens. Mijn complimenten en ik hoop dat er nog vele
voorstellingen volgen. Mijn vader vond het ook leuk vooral het klassieke stuk met de
ballerina. Fantastisch ga zo door. Ik hoop jullie snel weer te zien.”
Angela Witteveen HWW Zorg Eshoeve:
“We vonden jullie optreden echt fantastisch! Bewoners en bezoek hebben zo ontzettend
genoten! Het was een feestje. Jullie optreden bracht onze bewoners even terug naar
vroeger. Naar een tijd waarin ouderdom en/of ziek zijn niet op de voorgrond stond. Even
vergeten wat je wel of niet meer kunt of durft maar gewoon de dansvloer op en twisten met
elkaar. Een dans inzetten zoals je deze vroeger jarenlang met je vrouw gedanst hebt en
genieten van klassiek ballet zoals je deze zelf vroeger danste. De positieve vibe is nog lang
na afloop van jullie optreden blijven hangen. Bedankt voor de fijne middag! Het plezier dat
jullie uitstralen tijdens het dansen brengen jullie echt over op de bewoners.”
Priscilla den Hollander-Rogier, Woonzorgcentrum Duinhage:
"De swingende voorstelling bracht iedereen in verroering. Elke bewoner werd zichtbaar
geraakt door de prachtige dans en de herkenbare muziek. Een feestje voor iedereen!"
Natascha Teunissen, Florence Oostduin:
“Ik hoorde dat de bewoners (en collega's) hebben genoten. Het was een heel leuk optreden.”
Anita van Bruggen HWW zorg Moerwijk:
“Wij vonden het hier super. Wanneer komen jullie weer?”
Emma Lucienne en Angela, Florence Oostduin:
“Het was verrassend, afwisselend, energiek, weer eens wat anders. We vonden het ook
rustig, maar dat is juist goed voor de bewoners want dit konden ze goed volgen. Ze waren

dan ook muisstil. Je zag aan de bewoners dat ze goed luisterden en ze waren
geconcentreerd. De opbouw en het verhaal was goed.”
Stephanie Ventura da Silva, Aafje Koningshof:
“De bewoners vonden het erg mooi om de diverse dansstijlen in combinatie met bekende
muziek te zien en te horen, er kwamen hierdoor ook vele herinneringen naar boven bij de
bewoners. Tijdens de optredens zagen wij vele glimlachen, maar ook veel bewoners die zelf
ook mee aan het bewegen/dansen waren op hun stoel. Al met al een hele geslaagde middag
en zeker voor herhaling vatbaar.”
Lindy Spanjaard, Aafje Smeetsland:
“Op woensdag 10 februari hebben bewoners van verpleeghuis Smeetsland in Rotterdam
genoten van de dansvoorstelling van New Memories. Er kwamen diverse reacties op de
verschillende dansen die Thessa, Sjoerd en Anna lieten zien. Tijdens een ontroerende ballet
dans "Pas op dat je niet valt, meisje!" toen Anna op haar spitzen ging dansen en op het stuk
moderne dans "Ik geloof dat ik er van moet huilen".
Veel bewoners hebben zittend mee gedanst en gezongen op de herkenbare jive en rock 'n
roll muziek. Achteraf wilde een bewoonster niet terug naar de afdeling voor ze iedereen
persoonlijk bedankt had voor de fijne middag. Een dansvoorstelling van New Memories staat
zeker nog een keer op onze planning!”
Marion Evers, Aafje de 2 Bruggen
“De bewoners hebben genoten van het vrolijke optreden, en werden meegenomen op een
herkenbare reis door de tijd. Het was voor veel mensen niet mogelijk om er stil bij te blijven
zitten, iedereen bewoog op zijn eigen manier mee met de muziek. Het was een fijne middag
met een positieve invloed op alle toeschouwers! De bewoners hebben echt genoten van het
optreden, en wij ook!”
Els Meijer, Aafje Burgsluissingel
“Blije gezichten van de bewoners omdat de dansen en muziek een feest van herkenning
was. Vol bewondering werd er gekeken. Bij sommige wekte het emoties op , herinneringen
kwamen boven. Met handen en voeten werd er meegedanst zitten in stoel of rolstoel.
Bewoners waren heel enthousiast en wilden volgende week wel weer zo'n voorstelling.”

Ervaringen gastdansers
Ook hebben we onze gastdansers gevraagd om hun ervaringen te delen. Hier volgen een
aantal:
Anna van Groningen, gastdanseres (19 jaar)
“Ik vind het erg leuk om mee te doen aan New Memories!! Ik vind het een leuke en originele
manier om me in te zetten voor ouderen. Tijdens de voorbereidingen en het optreden
hebben we het altijd erg gezellig met elkaar, naar mijn mening verloopt de samenwerking
dan ook goed. Het leukste aan new memories vind ik toch wel de reactie van de ouderen, ik
heb nooit eerder voor zo’n dankbaar publiek opgetreden.”
Hannah Magnée, gastdanseres (14 jaar)
“Ik vond dansen met New Memories heel leuk. De reacties van de ouderen zijn altijd zo leuk.
Ook is het fantastisch om te zien hoe ze zich de nummers en stijlen herinneren. Het is altijd
heel gezellig met de andere meiden en natuurlijk gewoon super leuk om onze dansjes aan
live publiek te laten zien.”
Chiara ten Seldam, gastdanseres (19 jaar)
“Ik vond het een hartstikke leuke ervaring om te dansen met New Memories. Ik had voor de
optredens die ik heb gedaan met New Memorie nog niet erg veel ervaring met optreden voor
bejaarde mensen, maar ik heb het als heel leuk ervaren. Het is heel leuk om de mensen vol
bewondering te zien kijken alleen al als we op onze spitzen gingen staan. Ik vind het heel
leuk om die mensen een leuke afleiding te bezorgen.”
Brenda de Blois, gastdanseres (30 jaar)
“Het meest bijzondere was om de mensen zo enorm te zien opleven tijdens de voorstelling.
Tegen het einde was er niemand meer die stil zat. Ieder danste op zijn/haar eigen manier,
van tikken met de voet tot mensen die letterlijk uit hun stoel opstonden! Fantastisch om dit
door middel van dans te kunnen bereiken!”

Verantwoording financiën
Kostenpost

Item

Begroting

Realiteit

Ontwikkeling van de dansvoorstelling
Choreograferen en repeteren zoals
voorzien Thessa
Choreograferen en repeteren zoals
voorzien Sjoerd

€ 3.825,00

€ 3.825,00

€ 3.825,00

€ 3.825,00

Training ihkv professionalisering

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Training ihkv professionalisering

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 11.650,00

€ 11.650,00

Totaal:
Choreograferen en repeteren vanwege
Covid (5 stukken extra) Thessa
Choreograferen en repeteren vanwege
Covid (5 stukken extra) Sjoerd

€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00

Totaal
Marketing en communicatie
Marketing

logo design

€ 6,67

Marketing

Social media design

€ 6,65

Marketing

Visitekaartje design

Marketing

Banners 2

Marketing

Banners 1

€ 100,00

€ 29,64

Marketing

Fotograaf fotoshoot

€ 300,00

€ 250,00

Marketing

Display info tafel

Marketing

Promotiefilm

Marketing

Shirts gastdansers/techniek

Marketing

8 x nieuwsbrief

Marketing

Ansichtkaarten kleur

€ 37,22

Marketing

Shirts

€ 78,04

Marketing
Marketing

website
Ansichtkaarten, flyers drukken, polo's
drukken

Marketing

Ontwerp flyer en poster

Marketing

Banners drukwerk en visitekaartjes

€ 150,00

€ 6,52

€ 32,73
€ 500,00

€ 500,00
€ 47,80

€ 1.300,00

€ 1.300,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 200,00

€ 123,06
€ 38,79
€ 111,53

€ 3.300,00

Totaal:

€ 16,12

€ 3.334,77

Facilitaire zaken
€ 26,90

Facilitair

Stroomkabels Gamma

Facilitair

Mixer en microfoon

€ 225,91

Facilitair

€ 570,05

Facilitair

Musicstore speakers kabels
Back drop extra voor omkleedkamer
buiten

Faclitair

Muziekinkopen

Facilitair

veiligheidsspelden

€ 3,98

Facilitair

Gekleurde tape

€ 1,99

Facilitair

Stagekoffer vulling

€ 14,69

Facilitair

Kastjes en kabels ruis probleem

€ 42,25

Facilitair

Koffertje mixer

€ 12,66

€ 361,02
€ 52,83

Totaal muziek installatie:

€ 650,00

€ 1.312,28

Facilitair

Huur balletschoolzaal

€ 500,00

€ 250,00

Facilitair

Huur balletschoolzaal

€ 500,00

€ 250,00

€ 1.000,00

€ 500,00

Totaal huur zaal

Facilitair

Thessa t/m 9 juli 2020 746 km * 0,19 =
141,74
Sjoerd t/m 9 juli 2020 999,8 *0,19ct =
189,96

Facilitair

Sjoerd t/m 30 juni 2021

€ 719,21

Facilitair

Thessa t/m 30 Juni 2021 1440*0,19

€ 331,06

Facilitair

€ 171,51
€ 189,96

€ 1.000,00

Totaal:

€ 1.411,74

Uitvoering dansvoorstelling
Uitvoering Thessa 16 boekingen

€ 3.600,00

Uitvoering Sjoerd 16 boekingen

€ 3.600,00

Uitvoering Thessa 8 extra boekingen

€ 1.800,00

Uitvoering Sjoerd 8 extra boekingen

€ 1.800,00
€ 7.200,00

Totaal:

€ 10.800,00

Geluidstechnicus Dorith Maart 2021

€ 156,94

Geluidstechnicus Job van der Wal
Geluidstechnicus Dorith overige
boekingen 2021

€ 193,60
€ 1.361,25

Geluidstechnicus Dorith februari

€ 246,31

Geluidstechnicus Dorith Januari

€ 164,37
€ 2.000,00

Totaal:

€ 2.122,47

Props

Foto liedjeskast

€ 29,04

Props

Meubelbeslag 1

€ 1,10

Props

€ 9,98

Props

Lichtbolletjes lampen
Balken liedjes kast en zeilringen en
haken

€ 16,90

Props

Kettingen en hout gordijnen

€ 15,97

Props

stof krukjes hout

€ 20,38

Props

Krukjes Jive

€ 14,96

Props

Meubelbeslag 2

€ 2,48
€ 250,00

Totaal:
Decor (gefinancieerd door Gouda pot)

Stoffen Bastaa

Decor (gefinancieerd door Gouda pot)

Kisten Xenos

Decor (gefinancieerd door Gouda pot)

Wentex Pipe en Drape

Decor (gefinancieerd door Gouda pot)

Liedjeskast op karton reclameland

€ 187,50
€ 39,98
€ 1.135,45
€ 149,14
€ 1.000,00

Totaal:

€ 110,81

€ 1.512,07

Kostuums

Peaky blinders pak

€ 228,95

Kostuums

Jurkje modern HM

€ 14,99

Kostuums

Tule rok

€ 21,35

Kostuums

Overhemd Sjoerd

€ 22,99

Kostuums

balletmaillots

€ 17,93

Kostuums

Handschoenen zwart

€ 14,45

Kostuums

Overhemd Sjoerd

€ 39,95

Kostuums

Schoenen R&R Thessa

€ 11,08

Kostuums

Schoenen en discoshirt sjoerd

€ 42,00

Kostuums

Spencer Sjoerd

€ 16,00

Kostuums

Broek sjoerd disco Afound

€ 10,80

Kostuums

Jive broek sjoerd

Kostuums

Kniekousen Thess en Sjoerd

Kostuums

Pet Sjoerd

€ 6,95

Kostuums

Broek thess disco

€ 9,99

Kostuums

Rock n roll kleding Thessa

Kostuums

Tule en forunituren

€ 9,05
€ 15,80

€ 140,87
€ 32,32
€ 600,00

Totaal:

€ 655,47

Management
Management

Primera bedankje vrijwilligers

€ 85,00

Management

Primera Marieke

€ 15,00

Management

Primera bonnen 2021

€ 700,00

Management

Primera bonnen 2021

€ 300,00

Management

Bruna bedankje vrijwilligers

€ 90,00

Management

primera bedanktje vrijwilligers

€ 90,00

Totaal
Stichtingskosten

St. De Talentstrateeg

Projectmanagement
Project ondersteuning waaronder
fondsenwerving
Acquisitie en Boekingen Factureren
Financiën en verantwoording

C.V. Helpgoed

€ 1.600,00

€ 1.280,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 4.350,00

€ 4.350,00

Acquisitie afspraken Rotterdam

€ 200,00

€ 200,00

Projectplan schrijven

€ 900,00

€ 900,00

Projectplan schrijven
Totaal
Onvooriene kosten
Totaal kosten
Inkomsten Verpleeghuizen (hoger door 8
extra voorstellingen)
Inkomsten Fondsen
Eigen inleg Sjoerd en Thessa

€ 100,00

€ 100,00

€ 8.550,00

€ 8.550,00

€ 300,00
€ 39.600,00

€ 5.600,00

€ 7.820,75

€ 30.000,00

€ 36.500,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00
€ 418,86

Extra eigen inleg Sjoerd en Thessa
Totaal:

€ 48.739,61

€ 39.600,00

€ 48.739,61

Uitgaven
Een heel aantal posten is uitgegeven zoals opgenomen in de begroting. Er zijn aantal posten
die we nader willen toelichten.
Wat is om en nabij binnen de begroting gebleven:
- Marketing en communicatie
- Projectmanagement
- Facilitaire zaken
- Uitvoering dansvoorstelling
Wat is afwijkend:
- Ontwikkeling van de dansvoorstelling
Graag lichten wij dit toe. Toen wij dit project bij u indienden was er nog geen sprake van
corona. Wij hadden voor ogen om een vijftal acts te choreograferen en daarnaast
interactieve stukken te maken die we konden doen sámen met de ouderen. Door middel van
aanraken en samen bewegen. Dit was echter uitgesloten. Dat betekende dat we op afstand
nog interactie konden hebben, maar de voorstelling veel meer een ‘kijk voorstelling’ zou
worden. Om die reden hebben we uiteindelijk 10 acts moeten choreagraferen en de
interactie terug moeten schroeven. Dat betekende veel meer tijd voor het maken van choreo.
Gelukkig kregen we in juni 2020 een fonds toegezegd wat specifiek moest worden besteed
aan choreograferen (het Prins Bernhard Cultuurfonds). We hebben toen in het najaar kortere
voorstellingen gedaan van 45 minuten. En zijn in de andere maanden (okt, nov dec 2020) de
andere 5 acts gaan choreagraferen. Zo hadden we in Januari 2021 tóch een voorstelling van
90 minuten op de plank liggen. En met deze voorstelling zijn we verder gaan touren.
Overige
Indien bonnen of facturen gewenst zijn dan kunnen wij deze op verzoek aanleveren.

Inkomsten
Vanwege corona viel het interactieve deel van de voorstelling weg en werd de voorstelling in
eerste instantie korter. Met deze kortere voorstelling zijn we in het najaar een zestal huizen
langs geweest. Zij betaalden een kleiner bedrag voor de voorstelling. Hierdoor kregen we
voor deze boekingen minder geld binnen.
Toen de voorstelling in Januari 2021 volledig gespeeld kon worden (90 minuten). Hebben we
het tarief exclusief btw gemaakt. Zo kregen we weer iets meer binnen dan begroot.
Tot slot, hartelijk dank!!!! Zonder uw steun, was die project niet ontstaan!

