
Jaarverslag 2017
St icht ing Symbiosi  s lEnsemble Gending

Het jaar 2017 werd geheel in beslag genomen
door de real isat ie van het project:
Kill the West in me

In het jaarverslag 201 6 werd al uitgebreid ingegaan op de voorbereidingen voor
het proj ect Kill the West in me. (KtWim)

Daar werd o.a. ingegaan op twee belangri jke punten:

1 . De f inanciering en subsididring van het project.

2. De verkoop van het project.

ad.1 .
Ten aanzien van de f inanciering werd vastgesteld dat er succescvol subsidie is
veworven maar dat een substantiEel aantal subsidiEnten pas uitbetaald na
goedkeuring van de afrekening:
"Dat kan er in de eindfase van het project toe leiden dat de Stichting met een
tijdelijk liquiditeitsprobleem wordt geconfronteerd."

Di t  wordt  in 2018 actueel  a ls de laatste twee concerten in december 2018
worden gerealiseerd.
Er wordt naar gestreefd de definitieve afrekening zo snel mogelijk in te dienen
bij de fondsen en de muzikanten worden vooraf gei'nformeerd dat volledige
uitbetal ing deels afhankeli jk is van de snelheid waarmee de fondsen akkoord
gaan met de afrekening,

adZ.
ln het jaarverslag 201 6 lezen we:
"De twee nog ontbrekende optredens (van het totaal van acht optredens)
moeten op zijn laatst in de herfst van 201I worden gerealiseerd.
Dat is ook het stadium waarbA de fiquiditeitsvraag zich zal kunnen voordoen."
Op 4 decemb er 2018 zal worden opgetreden in het splinternieuwe CC Amstel
te Amsterdam en op 6 december zal worden opgetreden in Theater aan de Rijn



te Arnhem.
Met het FondsPodiumKunsten is al contact geweest over de eis van spreiding
van de concerten en het FPK is ermee akkoord gegaan dat er sprake is van
twee optredens in Amsterdam.
Een viersterren-recensie in de Theaterkrant naar aanleiding van de premiere in
De Doelen te Rotterdam op 12 november 2017 mag hier worden vermeld.
Bij verschillende zalen was er sprake van een uitverkocht huis!
In 2017 werden aldus zes optredens gereal iseerd en de ontbrekende twee
optredens zul len in december 201 8 worden greal iseerd.

Financi€le verantwoording

Alle nog te ontvangen subsidies voor het project Ki l l  the West in me van de
private fondsen zi jn in de jaarrekening geboekt brj  Activa, p9.8.
Het totaal aan toegezegde subsidies is vermeld in de exploitat ierekening 2017,
pg.1 0

Ten aanzten van de beheerslasten pg. 11:

t.a.v. D1 Beheerslasten personeel, pg 11 jaarrekening:
De zakelr lk leider gaat er mee akkoord dat verdere betal ing pas zal plaatsvinden
als de afrekening van het project Ki l l  the West in me (KtWim) door de fondsen
is goedgekeurd. Zolang staat Beheerslasten personeel dus op €2.200,-

Garantiesubsidie Voorschotten 2017
Fonds PodiumKunsten € 43.000 productie

€ 22.000 composi t ies
€ 43.000 productie
€ 22.000 composit ies

Gemeente Utrecht € 1 0.000 € 9.s00
Prins Bernard
Cultuurfonds

€ 10.000 € 9.000,-

Kersjes-Fonds € 3.s00
El ise Mathi lde Fonds € 1 .500
KFHein Fonds € 2.000
Fent.  v.  Vl issingen Fonds € 2.s00 € 2.000,-

Gravin v. Bvlandt Sticht. € 1.000
NORMA Stichtinq € 9.000 € 4.500

TOTAAL subsidies: € 107 .260



t.a.v. D2, kantoorkosten en administratiekosten:

Op kantoorkosten kon in 2017 € 500,- worden betaald uit de overhead in de
begroting van project 36 en op administratiekosten kon € 600,- worden
betaaald uit de overhead in de begroting van project 36.
De werkelijke kosten waren dus met diezelfde bedragen hoger.

Geconstateerd moet worden dat de Algemene Reserve verder is gedaald tot
een minimum van € 1 .364,-
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