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1. Inleiding
Stichting Balfolkfabriek is een overkoepelende organisatie voor balfolkorganisatoren in Nederland.
Onze doelstelling is het bevorderen van West-Europese folkdans en –muziek. Wij trachten dit onder
meer te bereiken door het organiseren van evenementen met livemuziek waar actieve deelname
centraal staat, zoals dansavonden, dans- en muziekworkshops, en het creëren van een podium voor
beginnende muzikanten. Naast het zelf organiseren van evenementen is het ons doel om
organisatoren door heel Nederland te ondersteunen. Wij geven bijvoorbeeld advies aan nieuwe
organisatoren, helpen met het opstellen van een begroting, en staan garant voor eventuele
verliezen.
In dit derde jaarverslag zetten we op een rijtje wat Stichting Balfolkfabriek gedaan heeft van 1
augustus 2015 t/m 31 juli 2016. Balfolk Zuid-Holland sloot zich aan bij de Stichting als werkgroep. Zij
vallen onder de stichting als rechtspersoon en leggen verantwoording af aan de Stichting. Zij zijn een
vrij zelfstandige werkgroep. In Utrecht kwam er een doordeweeks bal bij, namelijk op dinsdagavond
in café Hofman. Helaas heeft het café de samenwerking alweer opgezegd, maar toch kunnen we
terugkijken op een reeks fijne bals. Er werd ook een bal gehouden in een heus balzaal in Soesterberg.
Daar hopen we zeker nog eens terug te komen! De Dansstage en Cadansa waren wederom
succesvolle meerdaagse evenementen! De netwerkactiviteiten hebben we doorgezet en verder
ontwikkeld.
In de financieel verslag zijn de balans en de winst- en verliesrekening te vinden. Tot slot is er nog een
algemeen verslag als bijlage. Dit verslag is geschreven door Kees Verweij, een enthousiast
beoefenaar van balfolk. Dit valt niet allemaal onder Balfolkfabriek, maar we vinden het interessant
om een ruimere blik op balfolk te geven.
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2. Inhoudelijk verslag
2.2.

Bestuurssamenstelling

In boekjaar 2015-2016 bestond het bestuur tot en met 12 februari 2016 uit:
• Voorzitter: Eva Greiner
• Secretaris: Annelies Luteijn
• Penningmeester: Lars Einarsen
• Algemeen bestuursleden: Corine Caspers, Marretje Adriaanse, Margot Sauter
Vanaf 13 februari bestond het bestuur uit:
• Voorzitter: Ted Ruben Stanislaus Schmitz du Moulin
• Secretaris: Annelies Luiteijn
• Penningmeester: Lars Einarsen
• Algemeen bestuursleden: Anne van der Kooij, Corine Caspers, Marretje Adriaanse, Margot
Sauter
Op 25 maart 2016 is Corine Caspers uitgetreden als bestuurder.

2.3.

Organiseren van bals en dans- en muziekworkshops

In boekjaar 2015-2016 organiseerde Stichting Balfolkfabriek in totaal 31 bals, verdeeld over negen
locaties. Door de aansluiting van werkgroep Zuid-Holland kwamen vijf bals verspreid over drie
locaties bij.

Tabel 1. Georganiseerde bals in boekjaar 2015-2016: aantal bezoekers per locatie
Aantal bezoekers
Locatie
Aantal bals
Dag
Gemiddeld Totaal
Amsterdam, locatie Mezrab
8
Donderdag
47
375
Amsterdam, locatie Terpsichore
1
Zaterdag
128
128
Utrecht, locatie Moira
8
Zondag
96
769
Utrecht, locatie Hofman
3
Dinsdag
54
161
Soesterberg
1
Zaterdag
217
217
Wageningen, locatie Junushoff
5
Zondag
117
586
Leiden, locatie Qbus
2
Zaterdag
81
162
Rotterdam, locatie de Doelen
1
Zaterdag
127
127
Hillegom, Locatie Solution
2
Donderdag
65
130
2.655
In het vorige boekjaar ondersteunden wij Balfolk Zuid-Holland via de garantstelling en waren we
samen op zoek naar een manier waardoor zij als werkgroep onder de Stichting konden komen.
Inmiddels zijn zij sinds september 2015 een werkgroep binnen de stichting. Balfolk Zuid-Holland
heeft bals georganiseerd in Leiden, Rotterdam en Hillegom en houdt wekelijkse social avonden op
donderdag. Dat zijn dansavonden waarbij verschillende personen lessen verzorgen en er ruimte is
om vrij te dansen. Balfolk Zuid-Holland beschikt via de Stichting over een eigen bankrekening en stelt
een eigen jaarverslag op. Het jaarverslag van Balfolk Zuid-Holland is als aparte bijlage bij dit
jaarverslag gevoegd.
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2.4

Balfolkfestival Cadansa

In oktober 2015 vond de vierde editie van CaDansa plaats. Het festival was opnieuw in Duiven, maar
wel op een nieuwe locatie. Het festival verhuisde mee met Cultureel Centrum Ons Genoegen naar
het spiksplinternieuwe cultureel centrum De Ogtent. Dit bracht direct inspiratie voor het thema van
deze editie. De nieuwe zaal is onder het zwembad, dat vroeg om een onderwaterthema én een
zwembad balfolkdisco op zaterdagmiddag!
Niet alleen de oude zaal werd afgebroken, ook de gymzaal ertegenover waar vorig jaar mensen
konden overnachten ging tegen de vlakte. Gelukkig is er een basisschool gevonden waar de
vrijwilligers en bezoekers konden overnachten.
Met 14 bands op het hoofdpodium en minstens zoveel op het open podium, 13 dansworkshops en
17 muziekworkshops, was er van alles te beleven. Het aantal bezoekers kon op deze nieuwe locatie
nog verder omhoog. Er waren bijna 600 bezoekers uit heel Europa (43% uit Nederland, 19% uit
België, 17% uit Duitsland, 9% uit Frankrijk, en de rest uit o.a. Polen, Italië, Portugal, Zwitserland). Het
festival was uitverkocht.
De line-up bestond uit: Ballsy Swing, BmB, Duo Cognet, Duo Etienne, Duo Marziano, Duo Porto, Duo
Tanghe Coudroy, Komred, La Jupette Barbue, Les Zeffeurs, Mélopées et Moribondes, Monsieur
Fruits, Parapente700, Raphael Decoster solo, ZEF, Zoalo.

2.5.

De Dansstage

Het laatste weekend van februari was de 10de editie van de dansstage. Ter ere van het lustrum
konden mensen mooie dansstage tasjes kopen met daarin leuk goodies zoals een mok en stickers. Er
was ook een dansstage museum, waar oude foto’s, programmaboekjes en dergelijke allerlei mooie
herinneringen ophaalden bij mensen. Tot slot is er een quiz georganiseerd tijdens de lunchpauze op
zaterdag waarbij ook er ook vragen waren over de dansstage. De organisatie stond voor een
uitdagende editie van de Dansstage door last minute uitvallen van docenten in verband met ziekte.
Gelukkig konden er ook last minute docenten gevonden worden dankzij de inzet van de
organisatoren.
Er waren drie niveaus basisklassen die gezamenlijk het hele weekend les volgden. Sommigen
begonnen bij de absolute basis van de dansen, andere meer ervaren dansers verdiepten zich in de
dansen in deze lessenreeks. De gevorderde deelnemers konden kiezen uit ruim 20 keuzeworkshops!
De docenten waren Pierre Chesneau, Gérard Godon, Suzan Lemont, Louise Marius, Wim
Scherpenzeel en Jeannette Snier, Jolanda Snellenberg, Saskia Sportel, Samuel Tinguely, Sara Guia de
Abreu en Paulo Oliveira en Rian de Jong. In de avond kon men genieten van optreden van Göze, Duo
Gordon-Six, Orfeo, Nachtmuziek, The Folk Messengers en BMB.
De Dansstage trekt altijd veel buitenlandse bezoekers. Daarom heeft de organisatie er deze editie
voor gekozen om Engels als voertaal te gebruiken. Dit om ervoor te zorgen dat de buitenlandse
deelnemers het weekend ook optimaal kunnen meekrijgen.

2.6

Ondersteuning organisatoren

Balfolk Zuid-Holland is een werkgroep geworden van de stichting. Gedurende het boekjaar heeft de
Stichting niet formeel garant gestaan voor niet-stichting bals, maar wel mensen voorzien van advies
hierover. Er is correspondentie geweest met de organisatoren van het Balfolkcafé in Groningen en
meegedacht over mogelijkheden om subsidie te ontvangen daarvoor.

2.7

Netwerkactiviteiten

Na de succesvolle eerste netwerkborrel in het vorige boekjaar, organiseerde de stichting op 31
januari 2016 een tweede netwerkborrel in Wageningen. De borrel werd gehouden in wijkcentrum De
Neude, voorafgaand aan een bal in de Junushof. Er waren ruim 30 deelnemers. Naar aanleiding van
de eerste editie zijn er verschillende initiatieven opgepakt. Balfolk Zuid-Oost heeft op het
eerstvolgende bal de sessie georganiseerd aangepakt. Onder leiding van bestuurslid Marretje is Team
Promotie opgezet en is een begin gemaakt met de vernieuwing van balfolk.nl. Yassir is verdergegaan
met de plannen om ervoor te zorgen dat er voor gevorderde dansers ook wat te beleven is: op 19
maart vindt in Utrecht de eerste workshop vanuit het Balfolk Laboratorium plaats. Dit zijn een paar
voorbeelden. De tweede editie heeft wéér goede ideeën en hopelijk ook goede contacten
opgeleverd.
Bij de eerste netwerkborrel was de feedback dat de deelnemers graag meer tijd per onderwerp
hadden gehad om er dieper op in te kunnen gaan. Daarom is er deze keer gekozen voor één
onderwerp: het verstevigen van de publieksbasis. Dit vanuit de gedeelde observatie van
organisatoren dat de bezoekersaantallen teruglopen. Er zijn diverse deelonderwerpen aan bod
gekomen.
Bij deze netwerkborrel zijn ook de ‘muurbloemen’ geïntroduceerd. Er was een muur waar mensen
via post-it briefjes vraag en aanbod konden delen en een muur voor toekomstdromen. Deze briefjes
zijn ook meegenomen naar het aansluitende bal zodat de netwerkborrel zich daar kon voortzetten.
Na de netwerkborrel is een verslag gemaakt dat naar alle aanwezigen is gestuurd. Hierin staan de
notulen van hetgeen besproken is, contactinformatie van de aanwezigen en de ‘muurbloemen’. Zo
konden mensen na de borrel gemakkelijk contact met elkaar houden.
Om opvolging aan de netwerkborrel te geven is in maart de ‘Balfolkbrouwerij’ gehouden. Die vond
plaats in café de Zaaier waar regelmatig sessies gehouden worden. Hier kwamen slechts zo’n tien
mensen op af. De plannen die ondertussen voor de landelijke website waren gemaakt werden
besproken en er is onder andere gesproken over mogelijkheden om balfolk muzikanten en sessie te
stimuleren binnen balfolk.

2.8

Subsidies en fondsen

Het Prins Bernard Cultuurfonds liet ons helaas weten dat zij voorlopig even geen subsidie meer zullen
verlenen aan Cadansa omdat het fonds al vaak aangesproken is door Cadansa. Gelukkig was het VSB
Fonds wel bereid subsidie te verlenen. Cadansa ontving van het VSB Fonds een bedrag van € 5.000.
De gemeente Wageningen subsidieerde Balfolk Wageningen voor € 4.150.
Balfolk Zuid-Holland maakte gebruik van de subsidie van Stichting Verzameling van WijngaardenBoot die aan het einde van het vorige boekjaar is toegekend (€ 1.000).
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3. Financieel verslag
In dit hoofdstuk vind je het financieel verslag. Dat bestaat uit de balans en de staat van baten en
lasten met bijhorende toelichting. In de grijze kaders vind je algemene uitleg over de Stichting, de
andere toelichting gaat specifiek om het boekjaar 2015- 2016.

3.1. Balans 31-7-2016
Activa
Vorderingen
Debiteuren Cadansa
Debiteuren Dansstage
Debiteuren Musketon
Debiteuren Moira
Debiteuren Stichting

Liquide middelen
Betaalrekening Rabobank
Spaarrekening Rabobank
Kas Wageningen
Kas Utrecht
Kruisposten

Passiva

€ 2,572.00
€ 550.01
€ 300.00
€ 310.00
€ 2,587.78

Eigen vermogen
Eigen vermogen Cadansa
Eigen vermogen Dansstage
Eigen vermogen Wageningen
Eigen vermogen Musketon
Eigen vermogen Utrecht - Moira
€ 6,319.79 Eigen vermogen Amsterdam
Eigen vermogen Stichting

€ 2,633.46
€ 4,929.79
€ 276.23
€ 0.00
€ 3,092.19
€ 762.61
€ 2,135.73
€ 13,830.01

€ 7,037.05
€ 20,037.00
€ 58.00
€ 0.00
€ 0.00

Schulden
Crediteuren Cadansa
Crediteuren Dansstage
€ 27,132.05 Crediteuren Moira
Crediteuren Amsterdam
Crediteuren Wageningen
Crediteuren voorgaande boekjaren
Nog te ontvangen facturen
Vooruit ontvangen CaDansa
Vooruit ontvangen subsidies

€ 712.50
€ 1,804.80
€ 2,999.99
€ 450.00
€ 17.46
€ 3,680.24
€ 855.25
€ 7,616.59
€ 1,485.00
€ 19,621.83

Totaal activa

€ 33,451.84 Totaal passiva

De balans is een momentopname van de financiën van de stichting. Deze is aan het einde van
het boekjaar op 31 juli gemaakt. Het vermogen bestaat uit de vorderingen en het geld op de
bankrekening en in kas, verminderd met de schulden van de stichting. In het eigen vermogen
werkt de stichting met ‘potjes’ per balorganisatie. Daarvoor nemen de locatie en of de
organisator als uitgangspunt. Zo kunnen organisatoren zelf een buffer opbouwen en ook
ruimte creëren om misschien eens een gewaagdere programmering neer te zetten.

Een meer uitgebreide toelichting bij de balans is opgenomen op in paragraaf 3.3.

€ 33,451.84

3.2. Staat van baten en lasten 01-08-2015 t/m 31-07-2016

Staat van baten en lasten
1 augustus 2015 t/m 31 juli 2016
Lasten
Cadansa
Dansstage
Bals Wageningen
Bals Utrecht - Moira
Bals Amsterdam
Uitgaven Stichting
Batig saldo boekjaar
Totaal lasten

Baten
€ 55,800.89
€ 30,688.59
€ 13,754.22
€ 17,598.65
€ 5,739.32

Cadansa
Dansstage
Bals Wageningen
Bals Utrecht - Moira
Bals Amsterdam

€ 57,758.52
€ 30,462.50
€ 12,127.00
€ 18,423.15
€ 5,538.00

€ 623.79

Inkomsten Stichting

€ 1,340.88

€ 1,444.59
€ 125,650.05

Totaal baten

€ 125,650.05

Het batig saldo over het boekjaar wordt als volgt verdeeld:
- Eigen vermogen Cadansa
- Eigen vermogen Dansstage
- Eigen vermogen Wageningen
- Eigen vermogen Utrecht - Moira
- Eigen vermogen Amsterdam
- Eigen vermogen Stichting

€ 1,957.63
-€ 226.09
-€ 1,627.22
€ 824.50
-€ 201.32
€ 717.09
€ 1,444.59

De staat van baten en lasten geeft een overzicht van de totale inkomsten en uitgaven per ballocatie
of evenement. In paragraaf 3.3 is een nadere uitsplitsing opgenomen van de inkomsten en uitgaven
per bal en van de inkomsten en uitgaven van de stichting zelf. Over de gehele stichting is een batig
saldo van € 1.444,59 behaald. De activiteiten van de stichting zelf resulteerden in een batig saldo van
€ 717,09 dat is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting. De overige bedragen zijn
toegevoegd aan respectievelijk in mindering gebracht op de ‘potjes’ per balorganisatie.
Voor het realiseren van CaDansa is gebruik gemaakt van een subsidie van he VSB fonds van € 5.000.
Dit maakte het mede mogelijk om dit mooie evenement neer te zetten.
Een nadere toelichting bij de staat van baten en lasten is opgenomen in paragraaf 3.4.

3.3 Toelichting bij balans 31-07-2016
Het boekjaar 2015-2016 is in financieel opzicht een bijzonder jaar geweest voor de stichting. In de
voorgaande boekjaren van de stichting was sprake van achterstanden in de administratie. Daardoor
had het bestuur in onvoldoende mate inzicht in de financiële situatie van de stichting en konden
geen jaarverslagen worden gepubliceerd. In het voorjaar van 2016 is door het bestuur hard gewerkt
de achterstanden weg te werken. Nadat per 1 augustus 2016 Remco Klap de functie van
penningmeester heeft overgenomen, zijn de balansen per boekjaar gereconstrueerd. Vervolgens zijn
de financieel verslagen van de diverse boekjaren vanaf 2012-2013 tot en met 2015-2016 opgesteld.
Deze konden in één keer worden gepubliceerd. In dit laatste financieel verslag uit deze reeks zijn
enkele bijzondere posten verwerkt die voortkomen uit het opschonen van de administratie. Deze
posten zijn hierna toegelicht. Het bestuur is verheugd te melden dat de administratie nu geheel up to
date is. Dat geeft het bestuur het inzicht in de cijfers dat nodig is om goed beleid te kunnen voeren.
Vrijval oude schulden
In de balans stonden nog diverse reserveringen uit de periode van de bals in de Musketon. Dit betrof
gereserveerde bedragen voor kosten, waarvoor de stichting, ondanks herhaaldelijk aanschrijven van
betrokkenen, geen factuur heeft ontvangen. Omdat inmiddels meerdere jaren zijn verstreken
worden deze facturen niet meer verwacht. Daarom zijn deze reserveringen voor een bedrag van
€ 2.394,90 vrijgevallen naar het eigen vermogen.
Kasverschillen
Nadat de administratie volledig was bijgewerkt, bleek dat sprake was van een nadelig kasverschil van
€ 344,20. Dit kasverschil is ontstaan ergens tussen 2013 en 2016, helaas is niet meer te achterhalen
waardoor dit wordt veroorzaakt. Het bestuur heeft besloten dit kasverschil in mindering te brengen
op de hiervoor genoemde meevaller.
Stand eigen vermogen Musketon 1/8/15

€

337.36

Bij: Vrijval oude schulden zonder factuur
Af: Afboeking kasverschillen Stichting 2013-2016
Af: Overdracht naar vermogen Amsterdam (versterking buffer)

€
€
€

2,394.90
-344.20
-2,388.06

Stand eigen vermogen Musketon 31/7/16

€

-

Bij de locatie Musketon worden geen bals meer georganiseerd. Er was nog wel een reserve in het
potje voor deze ballocatie. Deze bals werden georganiseerd door dezelfde organisator als degene die
de bals in Amsterdam organiseert. Het bestuur heeft besloten het restant van het ‘potje’ van de
Musketon aan te wenden ter versterking van de buffer voor de bals in Amsterdam:
Stand eigen vermogen Amsterdam 1/8/15

€

-1,424.13

Verwerking resultaat bals boekjaar
Bij: Versterking buffer met resterend vermogen Musketon

€
€

-201.32
2,388.06

Stand eigen vermogen Amsterdam 31/7/16

€

762.61

Toelichting balansposten
De post ‘Debiteuren Cadansa’ heeft betrekking op de subsidie voor Cadansa 2014 van het Prins
Bernhard Cultuurfonds. De definitieve afrekening heeft in oktober 2016 plaatsgevonden. De post
overige debiteuren betreft diverse posten, te verrekenen met personen betrokken bij de stichting.
Deze posten zijn tussen augustus 2016 en januari 2017 terugbetaald of verrekend.

In juni 2016 heeft het ‘Mini-Cadansa’ bal plaatsgevonden in Soesterberg, waarbij ook de
kaartverkoop van Cadansa 2016 van start is gegaan. Daarbij is, na aftrek van transactiekosten voor
Ticketscript, al ruim € 7.500 binnengehaald voor Cadansa 2016 dat in oktober 2016 heeft
plaatsgevonden. Dit is uiteraard doorgeschoven naar het boekjaar 2016-2017. De vooruit ontvangen
subsidie betrof een ontvangst van de Gemeente Wageningen voor bals in 2016-2017.
De post crediteuren oude jaren ad € 3.680,24 betreft resterende schulden van de stichting die
ontstaan zijn voor 1 augustus 2015. Deze schulden zijn in het najaar van 2016 nagenoeg geheel
uitbetaald aan dan wel verrekend met de rechthebbenden. Om het inzicht in de administratie te
verhogen is een tussenrekening ‘nog te ontvangen facturen’ geïntroduceerd. Ontvangen facturen
worden geboekt op ‘crediteuren’, reserveringen voor nog ontbrekende facturen op ‘nog te
ontvangen facturen’. Omdat de Stichting ontvangen facturen snel uitbetaalt, zal de post crediteuren
vanaf boekjaar 2016-2017 sterk lager zijn.

3.4 Toelichting bij staat van baten en lasten 01-08-2015 t/m 31-07-2016
In Utrecht zijn door Louise Marius tijdens het boekjaar twaalf bals georganiseerd, waarvan acht bals
in de Moira, drie doordeweekse bals in Café Hofman en het Mini-Cadansa in Soesterberg. Hieronder
staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven per bal. Bij een aantal bals is enkel het resultaat
getoond om de onderhandelingspositie van muzikanten te beschermen:
Bals Utrecht - Moira, Hofman en Soesterberg

03/10/2015 Moira: Loubelya, Wouter & Draak
05/10/2015 Hofman: Loubelya
01/11/2015 Moira: KV Express, Tribal Jaze
03/11/2015 Hofman: Tribal Jaze
01/12/2015 Hofman: Beat Bouet Trio
06/12/2015 Moira: Ciac Boum, Avendans
10/01/2016 Moira: Naragonia, Duadaro, Salmagondis
07/02/2016 Moira: Theze, Andoorn, Nubia
03/04/2016 Moira: Sous le Pont, Elanor
16/05/2016 Moira: Les Bottines Artistiques, Nachtmuziek
18/06/2016 Soesterberg: Snaarmaarwaar, Mr. Fruits, Wouter & Draak
03/07/2016 Moira: Schepper-Sanczuk, Salmagondis

Inkomsten

Uitgaven

Resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-466.70
-37.00
-236.52
-18.20
-26.20
454.00
480.62
-0.46
222.68
111.26
524.07
-183.05

17,598.65 €

824.50

€

1,235.00
515.00
1,276.00
545.00
445.00
2,080.00
1,969.00
1,841.15
2,031.00
1,437.00
3,866.00
1,183.00

18,423.15 €

1,701.70
552.00
1,512.52
563.20
471.20
1,626.00
1,488.38
1,841.61
1,808.32
1,325.74
3,341.93
1,366.05

In de Junushoff te Wageningen zijn tijdens het boekjaar vijf bals georganiseerd. Deze bals zijn
georganiseerd door Jolanda Snellenberg en Margot Sauter. De bals zijn mede mogelijk gemaakt door
subsidies van de Gemeente Wageningen voor in totaal € 4.150. In dit boekjaar is er bewust voor
gekozen in te teren op de in voorgaande jaren opgebouwde buffer, door het programmeren van
grotere bands. Op de volgende pagina staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven per bal:

Bals Wageningen

06/09/2015 Zlabya, Andoorn
29/11/2015 Beat Bouet Trio, Schepper-Sanczuk
31/01/2016 Sous le Pont, Nubia
06/03/2016 Hot Griselda, Grove Maling, Wim te Groen
08/05/2016 Caravana, Parapente 700

Inkomsten

Uitgaven

Resultaat

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

-468.61
-140.14
-132.58
-74.06
-811.83

13,754.22 €

-1,627.22

€

2,508.50
2,429.00
2,555.50
2,125.80
2,508.20

12,127.00 €

2,977.11
2,569.14
2,688.08
2,199.86
3,320.03

In de Amsterdam zijn tijdens het boekjaar negen bals georganiseerd, waarvan één op de locatie
Terpsichore in Amsterdam Zuidoost en acht op de locatie Mezrab in het centrum. Deze bals zijn
georganiseerd door Louise Marius. Een bal op de locatie Terpsichore is afgelast wegens een tekort
aan reserveringen. De reiskosten van de geprogrammeerde bands waren al gemaakt en moesten
worden vergoed. Hierna is besloten af te zien van verdere bals op deze locatie, omdat deze bals vaak
verliesgevend waren. Hieronder staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven per bal. Bij een
aantal bals is enkel het resultaat getoond om de onderhandelingspositie van muzikanten te
beschermen:
Bals Amsterdam

19/11/2015 Mezrab: Fratelli Tarzanelli
17/12/2015 Mezrab: Wouter en de Draak
16/01/2016 Terpsichore: Sons Libres, Les Zeoles
21/01/2016 Mezrab: El Peppah
18/02/2016 Mezrab: Lyradanz
17/03/2016 Mezrab: Ward en Harry
21/04/2016 Mezrab: Avendans
19/05/2016 Mezrab: Wim te Groen
16/06/2016 Mezrab: Mr. Fruits
Reiskosten Kloug & Bez gecancelled bal
St. Amsterdams Fonds cadeaubon

Inkomsten

Uitgaven

Resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

400.00
525.00
2,108.00
395.00
502.50
345.00
455.00
352.50
405.00
50.00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-58.00
57.50
50.28
-4.90
142.45
-146.90
55.90
5.45
6.90
-360.00
50.00

€

5,538.00 €

5,739.32 €

-201.32

458.00
467.50
2,057.72
399.90
360.05
491.90
399.10
347.05
398.10
360.00
-

Voor een nadere toelichting op de bals in Rotterdam, Leiden en Hillegom, georganiseerd door Balfolk
Zuid-Holland, wordt verwezen naar het jaarverslag van Balfolk Zuid-Holland. Dit verslag is als bijlage
bij dit jaarverslag opgenomen.

Uitgaven Stichting
Organisatie netwerkborrel
Visitekaartjes Stichting
Buttons
PR workshop De Bombarie
Bankkosten
Website domeinnaam

Inkomsten Stichting
€
€
€
€
€
€

218.98
88.39
39.45
100.01
167.88
9.08

€

623.79

2% Omzet bals Utrecht, A'dam, Wageningen
Afdracht Balflk Zuid-Holland (2% omzet bals)
Boetebetalingen / nabetalingen bals
Donaties
Rente

€
€
€
€
€

665.33
92.92
156.60
375.00
51.03

€

1,340.88

De belangrijkste vaste bron van inkomsten van de stichting betreft de afdracht van 2% van de
bezoekersinkomsten door de organisatoren van bals. Daarnaast geldt voor bals in de Moira
een reserveringssysteem, waarbij voor niet-opgehaalde reserveringen € 5 aan de stichting
wordt afgedragen. Ook ontvangt de stichting soms donaties. Bovendien zijn de kosten van de
stichting laag omdat niet alle kosten in rekening worden gebracht. Het bestuur declareert
geen reiskosten en Wen houdt al jaren de website balfolk.nl in de lucht.
De inkomsten van de stichting zijn hoger dan de uitgaven van de stichting. Dit is ook
wenselijk, omdat een buffer moet worden opgebouwd om eventuele verliezen uit bals en
evenement die onder garantstelling van de stichting worden georganiseerd, te kunnen
opvangen. Ook wil de stichting in de nabije toekomst graag de ruimte hebben om te kunnen
investeren, zoals in de vervanging van de website balfolk.nl.

De uitgaven van de stichting bestonden uit kosten voor het organiseren van de
netwerkborrel (zaalhuur en drinken en eten). Er zijn nieuwe visitekaartje gedrukt. Deze zijn
ter beschikking gesteld aan de bestuurders van de stichting en balfolk organisatoren. En het
bestuur heef buttons laten maken om bij evenementen zichtbaar te maken wie bestuurders
van de stichting zijn. Festival de Bombarie is een festival in het teken van amateurkunsten
dat in 2016 voor het eerst plaatsvond in Utrecht. Louise Marius heeft hier drie balfolk
workshops gegeven om mensen kennis te laten maken met balfolk. Vanuit festival de
Bombarie was geen betaling mogelijk, daarom heeft de stichting besloten hier een kleine
vergoeding tegenover te zetten.
Verder bestonden de uitgaven uit bankkosten en kosten voor de website domeinnaam. De
hosting van de website is verzorgd door Wen Versteeg (www.wenkunst.nl) als vorm van
sponsoring. Hiervoor zijn geen kosten in rekening gebracht.
De grootste inkomsten bestonden uit afdrachten vanuit de bezoekersinkomsten van de bals
(zie toelichting in kader). Verder kwamen er ook dit boekjaar donaties binnen, daarvoor
dank aan de donateurs. Tot slot zijn inkomsten vanuit de ‘boetes’ bij de Moira en rente
toegevoegd aan het potje van de stichting zelf.

Bijlage: Algemeen overzicht Balfolk in Nederland 2016
Door Kees Verweij
Een nieuw jaaroverzicht, van 2016 uiteraard.
En ik heb besloten om het jaaroverzicht niet meer op het mota-forum te plaatsen. Puur
omdat het forum gewoon eigenlijk niet meer gebruikt wordt.
Dan nu de cijfers (afkomstig van www.balfolk.nl): het totale aantal ballen is uitgekomen op
108. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik eventuele geannuleerde evenementen er
nog tussen kunnen staan.
Noord-Brabant: 22 (22)
Noord-Holland: 22 (22)
Gelderland: 20 (19)
Utrecht: 16 (16)
Zuid-Holland: 9 (9)
Groningen: 8 (4)
Overijssel: 7 (7)
Limburg: 2 (1)
Friesland: 1 (-)
Vorig jaar waren er 100 vermeldingen van balactiviteiten op balfolk.nl, dit jaar 107. Dat is
dus een stijging van 7 procent.
Meer dan de helft daarvan komt op het conto van Groningen. Begin dit jaar werd daar
begonnen met het balfolkcafé. Wel is het zo dat er blijkbaar geen ballen meer in Bad
Nieuwerschans worden gehouden.
In de top 5 van de provincies zijn er nauwelijks wijzigingen in de aantallen bals.
Wat betreft Noord-Brabant zei ik vorig jaar dat het aantal bals zou stijgingen door de
vermeldingen in Oisterwijk. Dat is niet gebeurd, en dat heeft te maken met het wegvallen
van het folkfestival Parkfest. De organisatie durfde een buitenfestival niet meer aan, maar
het publiek accepteerde niet dat het festival naar binnen zou worden verhuisd en
uiteindelijk is enkele weken van tevoren het hele festival afgelast en het ziet er momenteel
niet naar uit dat het terug zal komen.
In Noord-Brabant vond wel een bijzonder project plaats rond het lanceren van de nieuwe CD
van Té. Voorafgaand aan de officiële presentatie van dat kleinood werden in de week ervoor
her en der in Tilburg dansworkshops gehouden. De opkomst was sterk wisselend, maar het
enthousiasme was overal groot en de nodige nieuwelingen hadden de weg naar de
ballocatie gevonden. De ballocatie was in Dudok in Tilburg, een bijzonder mooie locatie met
houten vloer en glas-in-loodramen.
Het aantal ballen in Utrecht mag dan hetzelfde zijn gebleven, maar er zijn toch wel wat
vermeldenswaardige feiten te melden.
Allereerst: het aantal vermelde dinsdagavondballen in Zeist is teruggelopen van 4 naar 1.
Daarnaast wordt dit jaar het Knalbal, normaal ook in Zeist, niet georganiseerd. Waren er
vorig jaar nog drie bals in Café Hofman, nu waren die er niet meer, en zou het aantal nog
lager moeten zijn. Maar dat is niet gebeurd.
Er zijn aan de andere kant dus balactiviteiten bijgekomen.

13

Als eerste de mini Moiraballen, die elke laatste maandag van de maand plaatsvinden. Dit
jaar zijn er dus drie meegenomen. Ook zijn de optredens van Accordzeam op fantasyfestival
Elfia meegenomen.
In Noord-Holland hebben geen grote wijzigingen in de programmering plaatsgevonden en is
het aantal bals hetzelfde gebleven.
In Zuid-Holland is ook het aantal bals gelijk gebleven, maar is wel vermeldenswaardig dat de
folkbals in De Doelen zijn weggevallen. Dat het aantal gelijk gebleven is, is te danken aan
verhoogde balactiviteiten van Balfolk Zuid-Holland in Leiden en Hillegom. Ook waren er bals
die door losse individuen zijn georganiseerd. Daarbij denk ik aan het bal in Gorinchem en in
Alphen aan de Rijn.
In 2016 werden ook voor het eerst optredens in het Balfolkcafé in Nijmegen op de
balfolkkalender gezet. Dat was van korte duur, want het lijkt erop dat de balfolkcafé’s na de
zomer gestopt zijn, omdat de uitbater gestopt is in dat café.
Friesland staat ook weer in het rijtje, maar dat kwam puur omdat een balfolkband op een
folkfestival speelde. Of dit een oplevend en beklijvend effect heeft, vraag ik me af.
Al met al is het beeld een beetje hetzelfde gebleven met als centrale vermelding dat er
steeds meer bals doordeweeks plaatsvinden. Zoals in Eindhoven, Amsterdam, Groningen en
Utrecht maandelijks en in Zeist incidenteel. Op zich blijven daarmee de aantallen gelijk, maar
ervaar ik dat toch als een afname, omdat de doordeweekse ballen moeilijker te bezoeken
zijn, omdat ze midden in een werkweek plaatsvinden.
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Bijlage verslag afdeling Balfolk Zuid-Holland
Vooraf: De precieze opbouw van de begrotingen is bekend bij het bestuur van de Stichting, maar is in
dit verslag gecensureerd. De reden hiervoor is dat we de onderhandelingsmogelijkheden van
muzikanten over de prijs van bals niet willen benadelen door de gages openbaar te maken.

Financieel jaarverslag afdeling Balfolk Zuid-Holland
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Voor je vind je een kort financieel overzicht, in overeenstemming met de ‘voorwaarden rekening
balfolkfabriek’, opgesteld rond augustus/september 2015.
Enkele opmerkingen vooraf:
Dit financieel verslag gaat over de periode van 1 september 2015 tot en met 31 juli 2016, anders dan
overeengekomen met de voorwaarden. Dit omdat de voorwaarden pas later opgesteld zijn dan 1
augustus en de penningmeester van Balfolk Zuid-Holland zijn boekjaar op basis van kalenderjaar had
opgesteld en dus de boekhouding met terugwerkende kracht heeft moeten aanpassen.
De afdrachten en crediteuren/debiteuren zijn bij het schrijven van dit document inmiddels betaald.
De penningmeester was gewoon te laat om dit netjes vóór 31 juli afgerond te krijgen.
De boekhouding is in Excel opgesteld en inzichtelijk gemaakt voor de leden van de afdeling Balfolk
Zuid-Holland en op aanvraag van de kascommissie van Stichting Balfolkfabriek beschikbaar.

Veel leesplezier ;-).

1.

Lijst van activiteiten

De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden en komen in dit financieel verslag later aan bod:
Bals
3 oktober in Rotterdam, De Doelen, met Wim te Groen en Corinne, incl. workshops zang en dans.
31 oktober in Leiden, Qbus, Halloweenbal met Wouter Kuyper en Tribal Jaze
19 maart in Hillegom, Solution, bal met Duo Dhoore en Geronimo en sessieworkshop van Niek en
Max.
13 mei in Leiden, Qbus, met baf.nu
9 juli in Hillegom, Solution, met muziekworkshop van Wouter Kuyper en bal met Wouter en de Draak
Gecanceld
12 december in Rotterdam, De Doelen, met Duo BB en Duo T’en Bal.
Socialles
Elke donderdagavond, met uitgang van feest- en vakantiedagen, heeft een socialles plaatsgevonden
in Tangoschool Cuartito Azul in Rotterdam. Met een entree van €5,- en gemiddeld 12 betalende
dansers wordt de huur van de zaal en overige onkosten volledig gedekt. Slechts het totaalplaatje
(inkomsten en uitgaven) is op de volgende pagina aangegeven. Omdat de inkomsten gebruikt worden
om de huur zo direct mogelijk te betalen en eventueel onkosten te kunnen vergoeden van een docent
of kleine band, en per avond de inkomsten/uitgaven relatief laag is, is besloten deze inkomsten niet
mee te nemen in de afdracht. (Zie ‘voorwaarden rekening balfolkfabriek’, waar tevens alleen wordt
gesproken over ‘bals’ en niet over ‘lessen’.) De winst van de sociallessen gaat in de pot voor de
socialles zelf om in de toekomst een paar keer wat grotere ‘workshops’ of minibal voor de bezoekers
van de socialles te organiseren.
Promotieactiviteiten
Er een website opgezet: http://www.balfolkzuidholland.nl/blog/ met het idee om vindbaar te zijn
voor mensen die balfolk.nl niet kennen en op zoek zijn naar 'balfolk Rotterdam', 'balfolk Leiden', of
'danslessen balfolk' of soortgelijke zoektermen. De website zal verdere informatie bevatten over de
sociallessen voor degenen zonder facebook en uiteraard ook informatie geven over de overige
activiteiten van Balfolk Zuid-Holland. De website is op het moment van schrijven nog in ontwikkeling.
Voor overige promotie zijn kleine flyers gemaakt die tijdens andere bals of evenementen zoals
Celtic&Balfolk Night of Keltfest/Castlefest uitgedeeld kunnen worden. De kosten van deze flyers
waren minimaal en zijn nooit gedeclareerd.
Tijdens Celtic&Balfolk Night heeft Balfolk Zuid-Holland een markstand gekregen waarbij bezoekers
van het evenement uitgelegd kregen wat balfolk is, ze verwezen zijn naar de leuke balfolkbands die
avond, en er duidelijk is gemaakt dat er meer balfolk is dan de ene avond in de Doelen. Naast de
eigen bals en sociallessen van Balfolk Zuid-Holland is ook promotie gemaakt voor andere bals, onder
andere voor Draailier en Doedelzak, voor Groeten uit Oisterwijk, voor de balfolklessen in
Amsterdam/Utrecht/Nijmegen en voor Frissefolk.

2.

Financieel overzicht per bal met statistieken en toelichting

2.1 3 oktober 2015, de Doelen, Rotterdam met Wim te Groen en Corinne
Resultatenrekening:
Uitgaven

gerealiseerd

Inkomsten

Corinne
Wim
Eten band en organisatie
Drinken band en organisatie
Afdracht Stichting Balfolkfabriek
(2%)

€
€
€

€

22,44

Totaal uitgaven

€

1.470,00

gerealiseerd

1.300,00 Partage de doelen
150,00 Subsidie WB
20,00

€

€
€

1.121,80
348,20

€

1.470,00

-

Totaal inkomsten

Dit bal is gesubsidieerd met behulp van het potje ‘Stichting Wijngaarden-Boot’. Tevoren is € 500,euro begroot, daarvan is minder nodig geweest.
Het bedrag bij ‘Subsidie WB’ is zodanig gekozen dat na de uitgaven (incl afdracht) en inkomsten de
winst/verlies netto op nul uit kwam.
Bij dit bal waren er totaal 127 bezoekers: 77 bezoekers zonder workshop, 50 bezoekers met
workshop.
Bij dit bal konden bezoekers korting krijgen volgens de regels van De Doelen: Rotterdampas, 65+-ers
en jongeren onder 26 jaar konden voor lager tarief de workshop en bal bezoeken. Deze gegevens zijn
beschikbaar gesteld door De Doelen, zie hieronder. Aardig om op te merken is dat 39% onder de
groep ‘jongeren <26 jaar’ valt.
Aantal

Aantal x kaartje

Data

Per kaartje

Dagkaart (incl workshop) standaard

€

25,00

21

€

525,00

Dagkaart R'dam

€

23,00

2

€

46,00

Dagkaart 65+

€

23,00

1

€

23,00

Dagkaart t/m 26 jaar

€

9,00

26

€

234,00

50

€

828,00

Concertkaart (geen workshop)

€

15,00

47

€

705,00

Concertkaart R'dam

€

13,00

5

€

65,00

Concertkaart 65+

€

13,00

2

€

26,00

Concertkaart t/m 26

€

9,00

23

€

207,00

77

€

1.003,00

2.2 31 oktober 2015, Halloweenbal in Leiden met Tribal Jaze en Wouter Kuyper
Resultatenrekening:
Uitgaven

Inkomsten

Zaalhuur Qbus
Tribal Jaze incl reiskosten
Wouter
Eten bands en organisatie
Afdracht Stichting
Balfolkfabriek (2%)

€
€
€
€

300,00
850,00
150,00
67,00

€

23,70

Totaal uitgaven

€ 1.390,70

Netto resultaat:

Entree

€

1.185,00

Totaal inkomsten

€

1.185,00

Het verlies met dit bal in Halloweenthema was jammer, maar niet onverwacht. Tevoren is al
ingecalculeerd dat er vanuit de reserves van Balfolk Zuid-Holland € 100,- euro bijgelegd zou worden.
Het bezoekersaantal was 79, waar gemikt is op 80.
Leerpunt is de communicatie in deze: voorafgaand aan het bal was onduidelijk hoeveel de bijdrage
van Balfolk Zuid-Holland aan Tribal Jaze zou worden in samenwerking met de organisatie in Utrecht
en Amsterdam. Vóór het bal is € 800,- euro gecommuniceerd, later bleek dit € 50,- euro meer te
moeten zijn. De bron van miscommunicatie is bekend. Soortgelijke situaties worden in de toekomst
anders aangepakt. Een schriftelijke (mail)overeenkomst verdient aanbeveling en deze zal vooraf
worden ingezien en goedgekeurd door de penningmeester vóór aanvang van het bal.
Daarnaast was er met dit bal weinig “gratis” drank (water en biertje) voor de band voorzien: dit was
niet bij iedereen van de organisatie van Balfolk Zuid-Holland duidelijk en dat resulteerde in een
bedrag van € 20,- euro voor het eten, maar ook een bedrag van € 47,- euro voor consumptie aan de
bar.
Het verlies van dit bal is in totaal gesteld op €105,70

2.3 12 december 2015, de Doelen, Duo BB en Duo T’en Bal (Gecanceled)
Resultatenrekening:
Uitgaven
Reiskosten Duo T'en Bal
Vergoeding BB voor annuleren
Afdracht Stichting Balfolkfabriek
(2%)
Totaal uitgaven

Inkomsten
€
€

166,00 Vanuit de doelen
120,00 Subsidie WB

€
€

286,00

€
€

286,00 Totaal inkomsten

€

286,00

Dit bal is helaas geannuleerd door verschillende oorzaken. De hoofdpunten: De Doelen had de zaal
dubbelgeboekt en “vroeg” Balfolk Zuid-Holland naar een andere zaal te verhuizen (Arcadiszaal, harde
vloer met metalen ijzeren stukken, zonder podium). De organisatie ging hier met tegenzin mee
akkoord. Omdat te laat aangekondigd kon worden dat het bal echt doorging, was de kaartjesverkoop
erg laag. De Doelen heeft uiteindelijk zonder overleg met Balfolk Zuid-Holland het bal geannuleerd.
De kosten voor de treinreis van het Franse Duo T’en Bal waren al gemaakt en deze kon niet
geannuleerd worden. Vanwege de overeenkomst met duo BB moest een onkostenvergoeding betaald
worden: deze band had vanwege dit bal een ander evenement af moeten zeggen.

Tevoren was al ingepland € 500,- euro te bekostigen uit de subsidie van Wijngaarden-Boot. Besloten
is dan ook om alle onkosten (reiskosten en vergoeding BB) hier mee te betalen, zodat Balfolk ZuidHolland verder geen verlies draait.
NB: Na dit bal heeft De Doelen ook besloten helemaal de overeenkomst met balfolk Zuid-Holland te
beëindigen, voornaamste reden is dat balfolk voor hen niets oplevert. De zaal was voor Balfolk ZuidHolland in de eerdere constructie beschikbaar tegen zeer gereduceerd tarief. Dit kon met het nieuwe
bewind geen doorgang meer vinden, waardoor de zaal alleen te huur was tegen de commerciëlere
prijzen, onbetaalbaar voor Balfolk Zuid-Holland.

2.4 19 maart 2016 Hillegom, Solution, met Duo Dhoore en Geronimo
Resultatenrekening:
Uitgaven
Zaalhuur
Bands (Duo Dhoore en Geronimo)
Workshop sessie (Niek en Max)
Afdracht Stichting Balfolkfabriek
(2%)
Eten organisatie
Totale uitgaven

€
€
€

500,00
190,00

€
€
€

15,60
21,00
726,60

Inkomsten
Entree

Totale inkomsten

€

780,00

€

780,00

Geadverteerd was Snaarmaarwaar, helaas moest een lid van de band zich ziekmelden. Toch is met de
rest van de band en wat telefoontjes over en weer en hulp van andere artiesten Duo Dhoore en
Geronimo ontstaan en is het bal toch een groot succes geworden.
Bij dit bal zijn 87 bezoekers geweest en is een winst van €53,40 gemaakt.
Vanwege deze twee bands – in plaats van één – was er minder tijd en animo voor de sessie achteraf,
deze is nog wel geweest en daarbij is een handjevol mensen gebleven om te spelen en te dansen.
Dit bal is naar tevredenheid verlopen.

2.5 13 mei 2016 Leiden, Qbus, met Baf.nu
Resultatenrekening:
Uitgaven
Zaalhuur
Ba.Fnu
Eten
Drinken
Afdracht Stichting
Balfolkfabriek (2%)
Totale uitgaven

€
€
€
€
€
€

Inkomsten
300,00 Entree
600,00

€ 1.079,00

15,00
29,00
21,58
965,58 Totale inkomsten

€ 1.079,00

Met een naam als Baf.nu in de programmering kan het niet misgaan. Gezien de resultaten is dat dus
ook niet gebeurd: 83 bezoekers en een winst van €113,42 euro.

2.6 9 juli 2016 Hillegom, Solution, met Wouter en de Draak
Resultatenrekening:
Uitgaven

Inkomsten

Zaalhuur
Band: Wouter en de Draak
Workshop Wouter
Afdracht Stichting
Balfolkfabriek (2%)
Totale uitgaven

€
€
€

- Rest entree
365,00 Workshop
75,00

€
€

9,60
449,60 Totale inkomsten

€
€

380,00
100,00

€

480,00

De workshop van Wouter Kuyper was een muziekworkshop over bourrée en rondeau spelen. Hier
kwamen uiteindelijk 5 mensen op af met wie Wouter vrij persoonlijk aan de slag kon.
Naast deze workshoppers zijn nog 38 andere bezoekers komen dansen.
Voor dit bal is besloten dat Wouter voor de workshop €15,- per workshopper krijgt.
De zaalhuur werd bepaald op €1,- per bezoeker. Balfolk Zuid-Holland heeft besloten €1,- zelf te
houden, en alles wat resteerde is naar Wouter en de Draak gegaan.
Solution regelt de kassa, trekt daar zelf de zaalhuur van af en Balfolk Zuid-Holland krijgt de rest (kopje
‘Rest Entree’). De penningmeester heeft niet exact meegekregen hoeveel dit is geworden, maar
terugrekenend zou de zaalhuur op € 43,- euro moeten neerkomen.
In tegenstelling met vorig bal in Hillegom is er nu wel meer tijd geweest voor sessie, met 6-7
muzikanten (incl workshoppers) werd er gespeeld en naarmate de muzikanten weggingen werd er
plaats gemaakt voor een paar gezongen nummers.
Met dit bal is €30,40 winst gemaakt.

2.7 Samenvatting
Per bal zijn de volgende verliezen en winsten gedraaid:
Bal

Uitgaven

3-10 Rotterdam

€ 1.492,44

€ 1.121,80 €

31-10 Leiden
12-12 Rotterdam

€ 1.390,70
€ 286,00

€ 1.185,00 €
€
- €

Bijdrage netto
subsidie / eigen winst/verlies
-370,64
€
370,64
€
0,00
-205,70
€
100,00
€
-105,70
-286,00
€
286,00
€
0,00

19-3 Hillegom
13-5 Leiden
9-7 Hillegom

€
€
€

728,40
965,58
449,60

€ 780,00 €
€ 1.079,00 €
€ 480,00 €

51,60
113,42
30,40

€
€
€

0,00
0,00
0,00

€
€
€

51,60
113,42
30,40

totalen

€ 5.312,72

€ 4.645,80 €

-666,92

€

756,64

€

89,72

Inkomsten

Winst/Verlies

NB: Zonder de subsidie zouden deze resultaten sterk negatief uitgekomen zijn. Deze subsidie is nu
gebruikt om de Rotterdamse bals te kunnen dekken.
Voor het bal op 31-oktober is tevoren afgesproken €100,- uit de reserves bij te leggen. Het resultaat
voor dat bals is dan nog steeds negatief. (Let op, dit komt niet tot uiting in de eindbalans, we
accepteren een verlies van 100,- bij dit bal, het is echter meer dan dat geworden).
Alles bij elkaar zijn de inkomsten min uitgaven van de bals dit jaar netto op positief uitgekomen.

3.

Socialles

Elke donderdagavond organiseert Balfolk Zuid-Holland een ‘social dance’ avond. Hierbij wordt er één
uur les gegeven door iemand die dat leuk vindt, gevolgd door twee uur dansen op cd muziek. De
docenten zijn soms mensen uit de groep, soms iemand die minder vaak komt maar gewoon leuk
vindt om anderen iets te leren. In totaal zijn er acht verschillende docenten gehad. Nieuw dit jaar is
dat er dansthema’s zijn georganiseerd: een maand lang Polska door Wim Scherpenzeel en een maand
lang Bourrée 2t/3t door Isolde&Max, Rick en Henri.
Docenten doen dit gratis, een enkeling vraagt een reiskostenvergoeding mits we genoeg mensen die
avond hadden.
Een avond wordt met zo’n 10-12 bezoekers bezocht. Dit is vaak afhankelijk van het onderwerp van de
les of het moment. In vakantiemaanden is het over het algemeen rustiger.
De zaal (Tangoschool Cuartito Azul) kost €40,- per avond, met €5,- entree zijn er dus 8 betalende
dansers nodig om de kosten te dekken. Docenten betalen niet. Elke bezoeker meer dan deze 8 levert
dus een kleine winst op. Streven is om van deze winst een paar keer per jaar een grotere
workshop/les te organiseren gegeven door een docent die daar normaal gesproken wel geld voor
vraagt. Ook is het streven om eens in de twee maanden een klein bal organiseren met live muziek. Dit
Is dit jaar drie maal gedaan.
Een korte resultatenrekening voor de 37 sociallessen vanaf september 2015 t/m juli 2016:
Uitgaven
Zaalhuur
Onkostenvergoeding

Inkomsten
€ 1.860,39 Entree
€ 125,00

€ 2.489,90

Totale uitgaven

€1.985,39 Totale inkomsten

€ 2.489,90

De oplettende lezer ziet dat de entree niet deelbaar is door 5. Soms kon een bezoeker de
entreegelden niet gepast betalen of terugkrijgen dus betaalde deze een paar cent meer.
De gemaakte winst is dus €504,51 wat voor komend jaar opzij gelegd wordt voor de genoemde
workshops en minibals. Omdat sociallessen niet onder ‘bals’ valt, het er niet naar uitziet dat de
Sociallessen financieel negatief zullen gaan bijdragen en het per les om kleine bedragen gaan, wordt
hiervan niet afgedragen aan Stichting Balfolkfabriek.

4.

Overzicht afdracht aan Stichting Balfolkfabriek

Hieronder het overzicht van alle bals met de totale afdracht aan Stichting Balfolkfabriek. Deze
‘afdracht’ is geboekt als ‘uitgave bal’ en is dus al meegerekend als ‘uitgaven’.
2% over
bezoekersinkomsten

Totale
afdracht

3 okt Rdam

€ 1.121,80

€ 22,44

31 okt Leiden

€ 1.185,00

€ 23,70

12 dec Rdam

€ 0,00

€ 0,00

€ 780,00

€ 15,60

13 mei Leiden

€ 1.079,00

€ 21,58

9 juli Hillegom

€ 480,00

€ 9,60

Bal

19 mrt Hillegom

Totaalbedrag

€92,92

Het totaalbedrag moet nog met dit schrijven nog overgemaakt worden, volgens afspraak vóór
september 2016. Deze afdracht staat in de eindbalans in de kop ‘crediteuren’.

5.

Samenvattende Resultatenrekening en balans

Uitgaven

Inkomsten

Bals

€

5.312,72 Bals

€

4.645,80

3-10-2015 Rotterdam
31-10-2015 Leiden

€
€

1.492,44 3-10-2015 Rotterdam
1.390,70 31-10-2015 Leiden

€
€

1.121,80
1.185,00

12-12-2015 Rotterdam

€

286,00 12-12-2015 Rotterdam

€

19-3-2016 Hillegom

€

728,40 19-3-2016 Hillegom

€

780,00

13-5-2016 Leiden
9-7-2016 Hillegom

€
€

965,58 13-5-2016 Leiden
449,60 9-7-2016 Hillegom

€
€

1.079,00
480,00

Socialles
Zaalhuur
Reiskostenvergoeding

€
€
€

€
€

2.489,90
2.489,90

Algemeen

€

95,24

€

634,20

Website balfolkzuidholland.nl
Kosten Rabobank

€
€

45,38 3-10-2015 Rotterdam
49,86 12-12-2015 Rotterdam

€
€

348,20
286,00

Totale uitgaven

€

€

7.769,90

1.985,39 Socialles
1.860,39 Entree
125,00
Gesubsidueerde bals

7.393,35 Totalen inkomsten

-

Totale winst: €376,55
Balans begin dit jaar (per 1 september 2015)
Activa
Bankrekening Vooys

€

Passiva
355,80 Winstreserve

€

630,88

Rabobank

€

1.000,00 subsidie WB

€

974,92

Kas

€

250,00 Crediteruen

€

Debiteuren

€

totaal

€

-

1.605,80 totaal

€

1.605,80

Winstreserve

€

1.007,43

2.643,74 subsidie WB
1.652,90

€

340,72

€

2.948,49

€

4.296,64

Balans eind dit jaar:
Activa

Passiva

Bankrekening Vooys

€

Rabobank
Kas

€
€

Debiteuren

€

Totaal

€

-

-

Crediteuren

4.296,64 Totaal

Toelichtingen
-

Bankrekening Vooys: Omdat er nog geen zakelijke rekening geregeld was begin september
2015 en dit effectief pas werkend gekregen werd medio mei 2016, heeft de penningmeester
zijn eigen bankrekening gebruikt om het een en ander voor te schieten en te betalen. Dit
betaalverkeer staat geboekt als ‘BKV’ ofwel ‘BANK VOOYS’

6.

-

Rabobank: dit is de bank waarmee Balfolk Zuid-Holland het betalingsverkeer regelt.

-

Kas: Balfolk Zuid-Holland laat alle bezoekers contant betalen en dit komt in de Kas terecht. De
penningmeester haalt periodiek geld uit de kas en stort deze op zijn eigen rekening om
daarmee facturen te kunnen betalen.

-

Debiteuren: hoeveelheid geld dat we nog ontvangen

-

Crediteuren: hoeveelheid geld dat Balfolk Zuid Holland nog moet overmaken / betalen. (lijst
hieronder)

-

Subsidie WB: de hoeveelheid subsidie die nog over is van stichting Wijngaarden Boot.

-

Winstreserve: de hoeveelheid reserve die Balfolk Zuid-Holland nog over heeft, opgebouwd
uit giften, subsidies of winsten van voorgaande jaren.

Lijst van debiteuren/crediteuren:
Geen debiteuren.
Crediteuren:
Afsluiten van bank Vooys: €1631,97
Afdracht Stichting Balfolkfabriek: €92,92
Foutje Stichting Balfolkfabriek: €1221,80
Toelichtingen: per 1 augustus 2016 zal er uitsluitend gewerkt worden met de Rabobank en hoeft
de penningmeester niet meer zijn bankrekening te gebruiken voor het betalingsverkeer van
Balfolk Zuid Holland. Doordat de penningmeester een paar maanden niet de kas heeft geleegd is
‘Bank Vooys’ negatief komen te staan en moet er dus nog geld vanuit de kas/zakelijke rekening
naar Bank Vooys worden overgemaakt.
Daarnaast heeft Stichting Balfolkfabriek tweemaal de partage van de Doelen overgemaakt, dat
krijgt Stichting Balfolkfabriek nog terug.
Alle crediteuren worden in augustus verrekend.

7.

Onze analyse voor de toekomst.
Zoals te zien uit de resultatenrekening de groei €376,55 geworden, echter is de totale balans met
€257,56 gedaald. Dit komt doordat dit jaar de subsidie van Wijngaarden Boot is gebruikt om
Rotterdam te bekostigen.
Omdat de socialles zo apart mogelijk gehouden wordt van de bals (i.e. de winst van de socialles
gebruiken voor activiteiten voor de socialles), kan deze ook eens uit de resultatenrekening
gehouden worden:

Uitgaven

Inkomsten

Bals

€

5.312,72 Bals

€

4.645,80

3-10-2015 Rotterdam
31-10-2015 Leiden

€
€

1.492,44 3-10-2015 Rotterdam
1.390,70 31-10-2015 Leiden

€
€

1.121,80
1.185,00

12-12-2015 Rotterdam

€

286,00 12-12-2015 Rotterdam

€

19-3-2016 Hillegom

€

728,40 19-3-2016 Hillegom

€

780,00

13-5-2016 Leiden
9-7-2016 Hillegom

€
€

965,58 13-5-2016 Leiden
449,60 9-7-2016 Hillegom

€
€

1.079,00
480,00

Algemeen

€

95,24

€

634,20

Website balfolkzuidholland.nl
Kosten Rabobank

€
€

45,38 3-10-2015 Rotterdam
49,86 12-12-2015 Rotterdam

€
€

348,20
286,00

Totale uitgaven

€

€

5.280,00

Gesubsidueerde bals

5.407,96 Totalen inkomsten

-

De socialles weglatend leidt tot een totaal verlies van €127.96. Daarbij opgemerkt dat voor het bal
van 31 oktober rekening gehouden is met een verlies van €100,-. In dat opzicht is er dus een verlies
van €27,96, wat voornamelijk uit de Algemene Kosten komen en de afdracht aan Stichting
Balfolkfabriek. De algemene kosten zullen komend jaar ietsjes hoger uitvallen omdat Balfolk ZuidHolland pas een half jaar de Rabobank heeft. De website kosten zijn jaarlijks terugkerend.
In de toekomst wordt rekening gehouden met ongeveer € 150,- euro algemene kosten (afgerond). Als
er vijf bals worden gehouden, zal per bal €30,- worden meegerekend in de begroting per bal, om deze
algemene kosten te kunnen dekken.
Er worden zodoende geen structurele financiële problemen verwacht met het organiseren van bals.
Aangezien de sociallessen Balfolk Zuid-Holland een extra zakcent hebben opgeleverd is besloten het
kleine verlies van €27,96 daarmee te verrekenen en is dit jaar geen steun nodig van De Balfolkfabriek
wat betreft ‘garantstelling bals’.

