
 

Jaarrekening  
Stichting Sidera Theaterproducties 2019/2020/2021 
 
INKOMSTEN 

 REKENING 18/19 REKENING 19/20 BEGROTING 20/21 
1. Contributie1 € 5.000,00 € 5.900,00 € 2.300,00 

2. Subsidie gemeente2 € 5.829,50 € 5.251,00 € 2.000,00 

3. Kaartverkoop3 € 6.346,00 € 0,00 € 3.000,00 

4. Overige inkomsten 
    - Fondsen 
    - Sponsoren4 

    - Geld genererende 
acties deelnemers5 

    - Overig6 

 
€ 1.250,00 
€ 2.302,96 
 
€ 3.705,00 
€ 900,00 

 
€ 0,00 
€ 802,96 
 
€ 4.694,40 
€ 936,95 

 
€ 1.000,00 
€ 0,00 
 
€ 0,00 

€ 0,00 

TOTAAL € 26.433,46 € 18.348,36 € 8.300,00 
 

Toelichting inkomsten: 
1Doordat we de voorstellingen hebben moeten uitstellen, zijn er meerdere repetities 
nodig. De grote kosten die we gaan maken bij de voorstellingen, zijn al gedekt met de 
contributie die we hebben gevraagd in 19/20. We gaan de deelnemers daarom dit jaar 
minder contributie vragen. 
2Vanaf dit jaar geldt er een andere subsidieregeling. We gaan, zoverre bekend, nog maar € 
500,- subsidie ontvangen. Dit is dus +/- € 4.500 minder dan normaal. Omdat we een 
overgangsregeling hebben aangevraagd, is de subsidie begroot op € 2.000, -. 
3We hebben minder dan normaal begroot voor de kaartverkoop. Dit omdat we niet weten 
in welke vorm onze voorstelling dit jaar zal gaan plaatsvinden in verband met Covid-19. 
Het kan zijn dat we maar een bepaalde hoeveelheid publiek mogen toelaten. 
4Het is onduidelijk hoeveel geld we dit jaar bij sponsoren kunnen gaan werven. Dit omdat 
veel bedrijven/ organisaties een periode hebben gehad met slechte verdiensten door 
Covid-19. 
5De geld genererende acties zijn elk jaar werken bij Zomerparkfeest en Venlo On Ice. Beide 
evenementen gaan dit jaar niet door en het is daarom onduidelijk hoeveel geld we kunnen 
genereren. 
6Overig bestaat bijvoorbeeld uit ‘vrienden van Sidera’. Het is elk jaar verschillend hoeveel 
‘overig’ we zullen gaan ontvangen. Vandaar dat we dit op € 0,00 begroten. 

 



 

UITGAVEN 

 REKENING 18/19 REKENING 19/20 BEGROTING 20/21 
1. Personeelskosten1 

    - Docent regie 
    - Docent zang 
    - Docent dans 

 
€ 3.112,60 
€ 1.562,44 
€ 1.241,70 

 
€ 1.666,80 
€ 1.323,20 
€ 1.193,34 

 
€ 2.000,00 
€ 2.000,00 
€ 2.000,00 

TOTAAL € 5.916,74 € 4.183,34 € 6.000,00 
2. Huisvestingskosten2 

    - Huur 
    - Bankkosten 
    - Verzekeringen en 
overige lasten 

 
€ 0,00 
€ 109,41 
 
€ 89,48 

 
€ 2.250,00 
€ 109,41 
 
€ 80,45 

 

€ 3.000,00 
€ 150,00 
 
€ 100,00 

TOTAAL € 198,89 € 2.439,86 € 3.250,00 

3. Organisatiekosten3 

    - Rechten 
    - Bijdragen aan 
begeleidende organen 

 
€ 1.761,00 
 
€ 0,00 

 
€ 1.240,25 
 
€ 60,00 

 
€ 2.500,00 
 
€ 75,00 

TOTAAL € 1.761,00 € 1.300,25 € 2.575,00 

4. Voorstellingskosten4 

    - Theater 
    - Techniek 
    - Decor 
    - Kleding 
    - Rekwisieten 
    - Grime 
    - Promotie 

 
€ 2.195,00 
€ 7.210,05 
€ 201,24 
€ 71,89 
€ 69,77 
€ 36,45 
€ 302,69 

 
€ 0,00 
€ 0,00 
€ 0,00 
€ 341,51 
€ 0,00 
€ 36,45 
€ 130,00 

 
€ 4.000,00 
€ 8.500,00 
€ 400,00 
€ 500,00 
€ 200,00 
€ 100,00 
€ 500,00 

TOTAAL € 10.087,09 € 507,96 € 14.200,00 

 

Toelichting uitgaven: 
1In seizoen 19/20 hebben niet alle repetities kunnen plaatsvinden. Doordat er een lange 
periode zonder repetities is geweest, is de kans groot dat er nog extra repetities bijkomen. 
We doen dit jaar een musical met veel dans. Vandaar dat de kosten van de dans docent 
hoger zullen gaan uitvallen dan normaal. 
2We verwachten nog een factuur van de huur van seizoen 19/20. Daarom heb ik het 
begrote bedrag gebruikt en niet de werkelijke kosten. 
3Het is nog niet duidelijk of we meer kosten gaan krijgen betreft de rechten. Dit omdat we 
de productie met een jaar hebben uitgesteld. 
4Veel kosten zijn uitgesteld. We weten niet of deze kosten meer gaan worden of dat deze 
gelijk blijven. Bring It On (de voorstelling waarmee we bezig zijn) is een dansmusical waar 
specifieke kleding voor nodig is. Daarom dat we dit jaar meer geld kwijt zijn aan kleding. 
We weten nog niet hoeveel het decor en de rekwisieten gaan kosten. Ook zullen we weer 
opnieuw (voor de derde maal) promotie moeten maken. Vandaar de ruime begroting. 

 



 

TOTAAL UITGAVEN 

 REKENING 18/19 REKENING 19/20 BEGROTING 20/21 
1. Personeelskosten € 5.916,74 € 4.183,34 € 6.000,00 

2. Huisvestingskosten € 198,89 € 2.439,86 € 3.250,00 
3. Organisatiekosten € 1.761,00 € 1.300,25 € 2.575,00 

4. Voorstellingskosten € 10.087,09 € 507,96 € 14.200,00 

TOTAAL € 17.963,72 € 8.431,41 € 25.274,00 
 
BALANS 

 Per 31-08-2019 Per 31-8-2020 

Activa € 0,00 € 0,00 

TOTAAL ACTIVA € 0,00 € 0,00 
Passiva   
    - Eigen vermogen 

 
€ 9.567,16 

 
€ 19.211,25 

TOTAAL PASSIVA € 9.567,16 € 19.211,25 

TOTAAL € 9.567,16 € 19.211,25 
 


