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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 vijfde jaarverslag zetten we op een rijtje wat Stichting Balfolkfabriek gedaan heeft van 1
augustus 2016 t/m 31 juli 2017.
Er waren in dit boekjaar veel wisselingen in het bestuur van Stichting Balfolkfabriek. Reizen, een huis
kopen, een kindje krijgen, het bleek lastig te combineren met de bestuurstaken. Gelukkig stonden er
mensen klaar om het stokje over te nemen en is er ook genoeg tijd geweest voor een goede
overdracht. Wat betreft de bals is er een experiment bij gekomen met bals op de maandag in de
Moira. De opkomst was onvoldoende om de maandagavond bals te blijven organiseren, maar het
levert wel mooie herinneringen aan intieme bals en het gevoel van weekend op de maandagavond!
Verder is er een grotere locatie in Amsterdam bij gekomen, namelijk Club Lite. Zo'n groot publiek
heeft ook zeker zijn charme, de vergelijking met de Musketon, een locatie waar voorheen redelijk
grote bals georganiseerd werden is gemaakt.
In het financieel verslag zijn de balans en de winst- en verliesrekening te vinden en de toelichting
daarop.
NB. Dit is de versie voor publicatie. Sommige financiële gegevens zijn zwart gemaakt om de
concurrentiepositie van bands te beschermen.
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2. Inhoudelijk verslag
2.2.

Bestuurssamenstelling

In het boekjaar 2016-2017 zijn er veel wisselingen geweest in het bestuur. Annelies ging op reis en
ook Margot en Ted verlieten het bestuur. We verwelkomden Remco Klap als penningmeester, Mickel
Leeuwangh als secretaris en Sander Poot als algemeen bestuurslid.
In boekjaar 2016-2017 bestond het bestuur tot 1 augustus 2016 uit:
● Voorzitter: Ted Ruben Stanislaus Schmitz du Moulin
● Secretaris: Anne van der Kooij
● Penningmeester: Lars Einarsen
● Algemeen bestuursleden: Marretje Adriaanse, Margot Sauter, Annelies Luteijn
Vanaf 1 augustus 2016 bestond het bestuur uit:
● Voorzitter: Ted Ruben Stanislaus Schmitz du Moulin
● Secretaris: Anne van der Kooij
● Penningmeester: Remco Klap
● Algemeen bestuursleden: Marretje Adriaanse, Margot Sauter
Vanaf 17 oktober 2016 bestond het bestuur uit:
● Voorzitter: Anne van der Kooij
● Secretaris: Margot Sauter
● Penningmeester: Remco Klap
● Algemeen bestuursleden: Marretje Adriaanse
Vanaf 27 maart 2017 bestond het bestuur uit:
● Voorzitter: Anne van der Kooij
● Secretaris: Mickel Leeuwangh
● Penningmeester: Remco Klap
● Algemeen bestuursleden: Marretje Adriaanse, Sander Poot

2.3.

Organiseren van bals en dans- en muziekworkshops

In boekjaar 2016-2017 werden onder de vlag van Stichting Balfolkfabriek in totaal 32 bals, verdeeld
over 5 locaties georganiseerd. De werkgroep Balfolk Zuid-Holland organiseerde vijf bals. Meer
informatie over deze bals vind je in het verslag van Werkgroep Zuid-Holland (bijlage).

Tabel 1. Georganiseerde bals in boekjaar 2016-2017: aantal bezoekers per locatie
Locatie
Mezrab

Aantal bals
11

Dag
Donderdag

Aantal bezoekers
Gemiddeld Totaal
50
547

Club Lite

2

Zaterdag

229

458

Moira Maandag

8

Maandag

44

352

Moira

6

Zondag

89

536

Wageningen

5

Zondag

137

686
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2.4

Balfolkfestival Cadansa

In oktober 2016 vond de vijfde editie van CaDansa plaats. Met deze jubileumeditie vond het festival
voor de tweede keer plaats in het nieuwe gebouw van Cultureel Centrum Ons Genoegen, De Ogtent.
Zoals elk jaar streek er een heus circus neer in Duiven met muzikanten en dansers uit heel Europa. Dit
jaar werd het een groter circus dan ooit tevoren, het thema stond namelijk in het teken van een
sprookjesachtige circussfeer, compleet met een circusworkshop en twee gastheren (Tom en Bart) die
heuse circusacts maakten van de bandaankondigingen!
Met 13 bands op het hoofdpodium en minstens zoveel op het open podium, en leerzame dans en
muziekworkshops, maar ook wat exotischer workshops zoals een acro yoga workshop en een poi
workshop, was er van alles te beleven.
Het festival was zo goed als uitverkocht met een bezetting van 550 bezoekers op de meeste dagen.
De meeste bezoekers kwamen het hele weekend. Er zijn 501 weekendkaartjes verkocht. De
bezoekers kwamen uit heel Europa.
De line-up bestond uit: Les Bottines Artistiques, Multi Delta, Duo Abbas – Thézé, NHAC, Clica Drona,
Novar, I Fratelli Tarzanelli, Peut-etre Jeanne, Bjørgo Band, Beat Bouet Trio, Tukki Bukki, Nachtmuziek
en Duo Le Tron – Laloy.

2.5.

De Dansstage

Het eerste weekend van maart vond de 11e editie van De Dansstage plaats in Enschede. Het was
wederom een enorm succes. Jolanda Snellenberg heeft de beginnersgroep onder haar hoede
genomen en geïntroduceerd in de dansen van balfolk. Louise Marius gaf les aan de 2a groep en de 2b
groep kreeg het hele weekend intensief les van Rafael Correa Prieto.
Daarnaast was er een divers palet aan keuzeworkshops. Elena Leibrand introduceerde bijvoorbeeld
mixers (groepsdansen met partnerwissel) die niet veel gedanst worden en Khoen Dhondt nam de
ervaren deelnemers mee in de uitdagende Italiaanse dans, de Fandango. Groot succes was ook de
introductie van de Halling, een Noorse en Zweedse dans die niet eerder gedanst werd in de
Nederlandse Balfolk scene. Pascal Rüegger van de band KNEP gaf deze workshop. KNEP heeft
naderhand vaker opgetreden in Nederland en bij die optredens vulde de dansvloer zich goed tijdens
de Halling.
Ook Aurélie Giet, Eric Thézé, Saskia Sportel en Samuel Tinguely gaven interessante workshops voor
de gevorderde dansers.
In de avonden waren er mooie bals om samen te dansen en direct in de praktijk te brengen wat er bij
de workshops behandeld is. De line-up bestond uit: Snaarmaarwaar, Nubia, El Peppah, KNEP, I Fratelli
Tarzanelli, Duo Thézé en KV Express.

2.6

Ondersteuning organisatoren

Stichting Balfolkfabriek heeft garant gestaan voor het bal in Hoorn op 25 februari. Het bal is
georganiseerd door Leo Visser. De bands die optraden waren Trë Kallorna en Les Bottines Artistiques.
Dat betekent dat de Stichting een eventuele tegenvaller tot zekere hoogte financieel had
opgevangen in ruil voor een afdracht van 2% van de bezoekersinkomsten naar de Stichting. Het was
gelukkig niet nodig om hier aanspraak op te doen want het bal draaide een positief resultaat.

2.7

Netwerkactiviteiten

Op april 2017 organiseerde de Stichting een netwerkdag voor iedereen die zich inzet of in wil zetten
voor balfolk. De dag vond voorafgaand aan een bal in Wageningen plaats op de mooie locatie ‘Thuis’,
op een steenworp afstand van de Junushoff.
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De onderwerpen deze dag waren:
- Nieuw bloed; evalueren en verder kijken
- Internationale samenwerking
- Omgangsnormen
- Money makes Balfolk go round?
De deelnemers aan de dag warden ontvangen met heerlijke taart van Selena (Theemutsen) en een
luchtige versie van ‘ over de streep’. De workshops zijn in twee rondes gedaan waarin men steeds
kon kiezen uit twee onderwerpen. Tussendoor hebben we gezellig samen geluncht. De
omgangsnormen workshop vond plaats ruim voordat #metoo viraal ging in oktober 2017, maar bleek
een onderwerp dat sterk leeft. Naar aanleiding van de bijeenkomst is een werkgroep opgericht om
hier verder mee aan slag te gaan. De mogelijkheden en voor- en nadelen van het aanstellen van een
vertrouwenspersoon zijn verder besproken en op het moment van schrijven is een poster met
richtlijnen over omgangsvormen in de maak.
In het voorjaar van 2017 heeft de Stichting een website specifiek voor Stichting Balfolkfabriek
gemaakt. Wij merkten namelijk dat er behoefte was aan een centrale plek waar mensen informatie
kunnen vinden over de Stichting en relevante documenten kunnen vinden, bijvoorbeeld het
informatiepakket voor organisatoren en de details over de garantstelling.

2.8

Subsidies en fondsen

Cadansa 2016 ontving een bijdrage van € 5000 van VSB fonds. Verder ontving Balfolk

Wageningen een bijdrage van € 5.610 Van de gemeente Wageningen en de Junushoff.
Deze bijdragen helpen enorm om kwalitatief hoogstaande bands te kunnen programmeren.
Er is subsidie aangevraagd bij de gemeente Nijmegen voor het nieuw leven inblazen van Balfolk in
Nijmegen op een nieuwe locatie. Die subsidie is helaas afgewezen omdat Stichting Balfolkfabriek niet
gevestigd is in Nijmegen en dat een vereiste is om aanspraak te kunnen doen op een bijdrage. Op de
website is deze informatie voor iedereen makkelijk te vinden.
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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 2016-2017.

3.1. Balans 31-7-2017

Een meer uitgebreide toelichting bij de balans is opgenomen op in paragraaf 3.3.
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3.2. Staat van baten en lasten 01-08-2016 t/m 31-07-2017

De staat van baten en lasten geeft een overzicht van de totale inkomsten en uitgaven per ballocatie
of evenement. In paragraaf 3.4 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 € 6.950,32 behaald. De activiteiten van de Stichting zelf resulteerden in een batig saldo van
€ 1.656,50 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.
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3.3 Toelichting bij balans 31-07-2017
Stichting Balfolkfabriek stond garant voor het bal in Hoorn. Dat betekent dat de organisator het bal
als particulier organiseerde, maar de Stichting garant stond voor verlies tot een bepaald bedrag in ruil
voor afdracht van 2% van de bezoekersinkomsten. Het bal heeft een klein beetje winst gemaakt en
de organisator heeft ervoor gekozen om de reserve in bewaring te stellen bij de Stichting. Vandaar
dat er dus een potje 'Hoorn' bij gekomen is.
De vooruitbetaalde kosten ad € 2.743,80 hebben geheel betrekking op Cadansa 2017, waarvoor
aanbetalingen gedaan moesten worden, onder meer voor de te drukken T-shirts. De post debiteuren
Dansstage ad € 478,05 betreft een vordering op de werkgroep Balfolk Enschede, die tijdens
Dansstage de bar exploiteert en daarvoor de drankinkoop vergoedt aan de Dansstage. Dansstage is in
het najaar van 2017 definitief afgerekend, waarbij deze post eveneens is verrekend. Dit geldt ook
voor de post crediteuren Dansstage.
De post ‘nog te ontvangen facturen’ ad € 3.077,71 is zo hoog opgelopen, omdat enkele bands die in
het voorjaar in Wageningen optraden pas in het najaar van 2017 hun factuur indienden. Deze zijn
daarop uiteraard alsnog snel uitbetaald.
De post ‘vooruit ontvangen subsidies’ bestaat uit de subsidie voor Cadansa 2017 van het VSB Fonds
ad € 5.000 en de subsidies van de Junushoff en de Gemeente Wageningen voor de bals in het najaar
van 2017, voor in totaal € 2.182.

3.4 Toelichting bij staat van baten en lasten 01-08-2016 t/m 31-07-2017
In Utrecht zijn door Louise Marius tijdens het boekjaar twaalf bals georganiseerd in de Moira,
waarvan zes ‘traditionele’ bals op zondag en als nieuw initiatief een achttal kleinschaliger bals op
maandagavond. In financieel opzicht was het een moeilijk jaar in de Moira. Meer dan in het verleden
is het lastig gebleken de bals kostendekkend te organiseren. Voor de bals met twee bands op zondag
geldt meestal dat een vrijwel uitverkochte zaal nodig is om het bal kostendekkend te organiseren.
Voor de maandagbals is het risico een stuk kleiner, echter ook deze bals waren in de meeste gevallen
niet kostendekkend. Hieronder staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven per bal:
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Voor de bals in de Junushoff te Wageningen zijn twee enthousiaste nieuwe organisatoren opgestaan:
Renske Vroom en Aljosha Filippov. Zij hebben het stokje overgenomen van Jolanda Snellenberg en
Margot Sauter en tijdens het boekjaar vijf fijne bals georganiseerd. De bals zijn mede mogelijk
gemaakt door subsidies van de Gemeente Wageningen en de Junushoff voor in totaal € 5.610. Op de
volgende pagina staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven per bal:

In de Amsterdam zijn door Louise Marius tijdens het boekjaar dertien bals georganiseerd, waarvan elf
op de inmiddels vertrouwde locatie Mezrab in het centrum. Deze bals zijn een succes, ze trekken veel
nieuwe mensen naar Balfolk en zijn gemiddeld genomen kostendekkend geweest. Daarnaast is er
een nieuw initiatief ontplooid om grotere bals te organiseren in Amsterdam op de locatie Club Lite.
Het eerste bal in november 2016 met Ciac Boum en Naragonia was, mede vanwege de uitgebreide
promotie en de diverse Poitou-workshops in de aanloop naar het bal, een groot succes. Bij het
tweede bal kon dit succes helaas niet worden herhaald en werd een stevig verlies geleden.
Hieronder staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven per bal:
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Voor een nadere toelichting op de bals in Leiden, Hillegom en Rotterdam, georganiseerd door Balfolk
Zuid-Holland, wordt verwezen naar het jaarverslag van Balfolk Zuid-Holland. Dit verslag is als bijlage
bij dit jaarverslag opgenomen.
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De Stichting organiseerde weer een netwerkdag en maakte hiervoor kosten voor de zaal en
eten en drinken. Verder organiseerde de Stichting een fotowedstrijd, waarbij er kosten zijn
gemaakt voor het drukken van de foto’s. Die werden getoond tijdens een bal voor het
stemmen en mochten de fotografen uiteraard mee naar huis nemen.
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 post oninbare vorderingen
heeft betrekking op de bals in Café Hofman enkele jaren geleden, dit betreft het bedrag dat
Hofman incasseerde met de online kaartverkoop.
De grootste inkomsten bestonden uit afdrachten vanuit de bezoekersinkomsten van de bals
(zie toelichting in kader). Dit jaar is ook door Cadansa een afdracht gedaan naar de Stichting.
Dit om de Stichting meer financiële mogelijkheden te geven voor bijvoorbeeld het maken
12

van een nieuwe website. Wanneer dat mogelijk is zal Cadansa ook in de toekomst 1% van de
bezoekersinkomsten afdragen aan de Stichting. Ook de Dansstage zal dit doen vanaf de
editie van 2018. De Cadansa T-shirts die over zijn komen elk jaar op de Stichting te staan om
ervoor te zorgen dat de afrekening van Cadansa zonder open eindjes afgesloten kan worden.
De verkoop van oude shirts komt dan ook ten goede aan de pot van de Stichting. Ook de
reprints van oude shirts ter gelegenheid van de 5de editie van Cadansa zijn via de Stichting
gegaan en komen ten goede aan de algemene pot.
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.
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Bijlage 1: algemeen overzicht van Bals in Nederland 2017
door: Kees Verweij
Het eind van het jaar nadert weer, dus hierbij weer een overzicht van balactiviteiten, zoals
die op balfolk.nl vermeld staan.
Allereerst het totale aantal bals. We zijn uitgekomen op 96 vermelde bals, slechts 1 meer
dan het dieptepunt van het jaar 2014. Dat betekent dat er een stevige daling heeft
plaatsgevonden. Daarnaast moet gezegd worden dat er steeds meer bals doordeweeks
plaatsvinden en niet meer in de weekenden. Vooral de zaterdagavonden blijven meestal
verstoken van balfolkactiviteiten, iets wat toch heel jammer is voor leuke, stevige feesten.
Daarover meer onder de cijfers per provincie.
Cijfermatig overzicht:
Gelderland: 21 (20)
Noord-Holland: 19 (22)
Utrecht: 13 (16)
Noord-Brabant: 13 (22)
Zuid-Holland: 10 (9)
Groningen: 9 (8)
Overijssel: 7 (7)
Friesland: 2 (1)
Limburg: 2 (2)
Het meest opvallend is de enorme terugval van het aantal balactiviteiten in Noord-Brabant.
Dat zat wel grotendeels in de lijn der verwachting, want in de eerste helft van vorig jaar
waren er nog maandelijks balfolkoptredens in Oisterwijk, alsmede een 24 uursmarathon,
wat dus 7 vermeldingen scheelt en het overgrote deel van de daling verklaart, aangezien dat
initiatief niet is voortgezet, zoals al eerder vermeld.
In tegenstelling tot vorig jaar staat Gelderland nu bovenaan met een stijging van 1 bal. Dat is
best bijzonder, want pas in december 2017 vond het eerste weekendbal in Nijmegen plaats.
Dat betekent dus dat de weekendbals in Nijmegen tijdelijk stilgelegen hebben vanaf het
vroege najaar van 2016. Dat gemis is echter deels opgevangen door de omvorming van de
balfolkcafé’s op de laatste woensdag van de maand in Café the Shuffle in Nijmegen tot bals,
die sinds mei 2017 op balfolk.nl zijn verschenen. Die activiteit leidt al tot 5 vermeldingen
voor dit jaar.
Het eerste weekendbal in Nijmegen vond plaats op een nieuwe locatie, het Kolpinghuis, en
het is te hopen dat zich dat in 2018 aldaar kan voortzetten. Bovendien vonden er in
Wageningen relatief veel bals plaats. Ook vermeldenswaardig is de activiteit in Zutphen, die
weer lijkt te ontluiken.
Ook in Noord-Holland lijkt van enige terugval sprake te zijn. Waar dat aan ligt, kan ik niet zo
goed beoordelen. Vermeldenswaardig is dat er een nieuwe locatie is bijgekomen, namelijk in
Hoorn. Daar zijn dit jaar twee bals gehouden en dat lijkt een blijvertje te zijn.
Utrecht, ooit de leidende provincie, lijkt ver weggezakt te zijn. Niet alleen missen we al jaren
de bals in de Musketon, maar dit jaar zat ook de klad in de bals in de Moira. Er werden in het
eerste halfjaar ook bals op maandagavond gehouden, maar bij gebrek aan belangstelling zijn
deze eind mei gestopt en hebben daarmee slechts 1 seizoen gedraaid. Ook het aantal
zondagbals in de Moira kende een achteruitgang. Zo werden april en mei overgeslagen en
ook september en oktober bleven verstoken van zondagbals in de Moira. Uiteindelijk is er
14

nog een eindsprintje getrokken en dat heeft te maken met het afscheid van Louise. Die gaat
zich na vele jaren inzet voor balfolk op andere activiteiten richten en heeft haar
verantwoordelijkheden aan andere mensen overgedragen. Zo hopen we dat continuïteit
geborgd is.
Het Knalbal is ook weer terug van weggeweest. Dit keer wordt het georganiseerd in de stad
Utrecht zelf.
In Zuid-Holland hebben zich meer veranderingen voorgedaan dan de cijfers doen
vermoeden. De bals in Alphen aan de Rijn hebben zich voortgezet en zullen blijven
voortbestaan. Het lijkt erop dat de locatie in Hillegom is verlaten voor een nieuwe locatie in
Rotterdam, die beter bereikbaar is per OV. Het gaat hierbij om kleinschalige bals in het pand
van de socialleslocatie. In Leiden is ook weer de draad stevig opgepakt en komt de
frequentie weer op hetzelfde niveau als in 2011. Het derde Kerstbal werd geannuleerd
wegens te weinig belangstelling, en de organisator heeft aangegeven er helemaal mee te
stoppen.
Wat betreft de activiteit in Groningen komen die vrijwel allemaal voor rekening van het
Balfolkcafé dat maandelijks plaatsvindt met uitzondering van de zomermaanden. Volgend
jaar lijkt de frequentie echter tweemaandelijks te worden, dus een daling van het aantal ligt
wel in de lijn der verwachtingen.
De activiteit in Friesland komt volledig op het conto van een fantasyfestival in september
met twee vermeldingen.
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Bijlage 2: Jaarverslag Balfolk Zuid-Holland
zie volgende pagina.
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1.

Lijst van activiteiten

De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:
Bals
29 oktober in Leiden, Qbus, Halloweenbal met El Peppah en Geronimo
14 januari in Leiden, Qbus, met Aidreann en Salmagondis
11 maart in Hillegom, Solution, met Nubia en sessie
14 april in Leiden, Qbus, met baf.nu en Dioptrie
1 juli in Rotterdam, Tangoschool Cuartito Azul, met muziekworkshop van Folie du Nord en bal met
sessie olv Max
Socialles
Elke donderdagavond, met uitzondering van feest/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. Het totaalplaatje (inkomsten
en uitgaven) is op de volgende pagina aangegeven. Omdat de entree zodanig gekozen is dat de
inkomsten gebruikt worden om de huur te betalen en eventueel onkosten te kunnen vergoeden van
een docent of kleine band, en omdat het per avond om lage bedragen gaat, 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 die we maken gaat in de pot voor
socialles zelf om in de toekomst een paar keer wat grotere ‘workshops’ of minibal voor de socialles
bezoekers te organiseren. (Het zomerbal is daar een voorbeeld van).
Promotieactiviteiten
Er is een website opgezet: balfolkzuidholland.nl/blog/ met het idee om vindbaar te zijn voor mensen
die balfolk.nl niet kennen en zoeken naar ‘balfolk in zuid holland’ of iets in die zin. De website zou
informatie gaan bevatten over de sociallessen (er bestaan mensen zonder facebook) en onze overige
activiteiten.
De website is op moment van schrijven nog in ontwikkeling.
Voor overige promotie hebben we kleine flyers gemaakt die we tijdens andere bals of evenementen
zoals Celtic&Balfolk Night of Keltfest/Castlefest kunnen uitdelen. De kosten van deze flyers waren
minimaal en zijn nooit gedeclareerd.
Tijdens Celtic&Balfolk Night kregen we een marktstand waar we bezoekers van het evenement
konden uitleggen wat balfolk is, ze verwijzen naar de leuke balfolk bands die avond, en ze duidelijk
maken dat er meer balfolk is dan die avond in de Doelen.
Bij Castlefest verzorgt Rick met Noelia een kleinschalige workshop bij het Artiestengilde, waar
variaties in jig/scottisch uitbelicht worden voor de paar mensen (10-15) die meer wilden dan alleen
de standaard uitleg elders op het terrein. Ook daar is Balfolk Zuid-Holland gepromoot.
Naast onze eigen bals en sociallessen werd ook promotie gemaakt voor andere bals, o.a. voor
Draailier en Doedelzak, voor Oisterwijk, voor Balfolklessen Amsterdam/Utrecht/Nijmegen en voor
Frissefolk.

2.

Financieel overzicht per bal met statistieken en toelichting

2.1

29 oktober 2016, Qbus, Leiden met El Peppah en Geronimo

Resultatenrekening:
Uitgaven

Inkomsten

EA

€

250,00

Lo

€

350,00

Eten band en organisatie

€

23,25

zaal Qbus

€

300,00

Afdracht Balfolkfabriek (2%)

€

19,20

Totaal uitgaven

€

Entree

942,45 Totaal inkomsten

€

960,00

€

960,00

Entree: 13,Gerealiseerd aantal bezoekers: 74
(De snelle rekenaar ziet dat er 2 euro te kort komt op de entree met deze getallen, zal ongetwijfeld
een telfoutje van de cassiere geweest zijn. Kan gebeuren.)
Het bal is mooi uitgekomen, we hadden op ongeveer 70 mensen gehoopt en het werd iets meer.
Opzet van het bal was een Halloweenbal, dat trok ook ander publiek. Veel mensen kwamen verkleed.
Gerealiseerde winst: €17,55

2.2

14 januari 2017, Qbus, Leiden met Aidreann en Salmagondis

Resultatenrekening:
Uitgaven

Inkomsten

Zaalhuur Qbus

€

400,00

Salmagondis

€

200,00

Aidreann

€

500,00

Eten bands en organisatie

€

15,00

Afdracht balfolkfabriek (2%)

€

23,70

Totaal uitgaven

€ 1.138,70

Entree

€

1.185,00

Totaal inkomsten

€

1.185,00

Entree: 15,Gerealiseerd aantal bezoekers: 79
De QBus is onder de paraplu van stichting B plus C gekomen en heeft haar zaalhuur aan moeten
passen. De verhoging van 100,- meer leidde ertoe dat wij onze entree ook moesten verhogen.
Geen bijzonderheden bij dit bal.
Gerealiseerde winst: €46,30

2.3

11 maart, Solution, Hillegom met Nubia

[Dit bal is niet bijgehouden in de boekhouding]
De financiële kant van dit bal werd overgedragen aan de organisatie Solution. Ze deden zelf de kassa,
haalden daar zelf hun zaalhuur van af en gaf ons het restantje, dat we gelijk aan de band door gaven.
Omdat het niet erg duidelijk was en er geen duidelijke afspraken daarover zijn gemaakt over wie wat
hoeveel geld heeft gekregen is besloten om het verder niet meer in de boekhouding te verwerken.
Doel is bereikt: de bezoekers hadden plezier, de band is gewoon goed betaald. Door de
onoverzichtelijkheid over de inkomsten, kan er ook geen afdracht worden bepaald.
Er is geen winst of verlies gedraaid met dit bal.
Zie ook later over ‘hillegom’.

2.4

14 april 2017, Qbus, Leiden met ba.fnu en Dioptrie.

Resultatenrekening:
Uitgaven

Inkomsten

Zaalhuur Qbus

€

400,00

Dioptrie

€

200,00

ba.fnu

€

500,00

Eten bands en organisatie

€

30,00

Afdracht balfolkfabriek (2%)

€

24,20

Onkostenvergoeding geluid

€

75,00

Totaal uitgaven

€ 1.179,20

Entree

€

1.210,00

Totaal inkomsten

€

1.210,00

Entree: 15,Gerealiseerd aantal bezoekers: 80
Ook met dit bal een mooi resultaat gehaald. Bij de communicatie met bands en zaal was er iets mis
gegaan, er ontbreken onderdelen voor enkele instrumenten. We hebben Lucas zo ver gekregen dat
hij ons daar mee zou helpen en we hebben hem een onkostenvergoeding gegeven voor het
ondersteunen van de geluidsman.
Ba.fnu vindt ons als organisatie geweldig en wilt volgend jaar graag weer terug komen :-).
We hebben €30,80 winst gemaakt met dit bal.

2.5 1 juli 2017, Tangoschool Cuartito Azul, Rotterdam, met Folie du Nord en
workshop zang
Resultatenrekening:
Uitgaven

Inkomsten

Zaalhuur

€

208,73 Entree

Folie du Nord

€

300,00

Sessie en voorb workshop

€

60,00

Barmeid

€

50,00

Afdracht balfolkfabriek (2%)

€

14,89

Totale uitgaven

€

633,62 Totale inkomsten

€ 744,50

€ 744,50

Entree: 10,- voor alleen bal, 15,- voor alleen workshop, 20,- voor beiden.
Vooraf aan het bal was er een zangworkshop, totaal 16 deelnemers. Dit werd aangevuld met zo’n 40
extra deelnemers aan het bal. Vlak voor het bal werd centraal een vorm van Bourree de Berry

aangeleerd, een van de workshopleiders zag dat het niet bij iedereen lekker ging en is met deze
groep naar een andere zaal gegaan om een beginners bourree uit te leggen.
Erg druk bezocht en boven onze verwachtingen in met maar 1 band op de kaart. Aanwezig waren een
aantal jongeren van blues dansen, een groot deel van de wekelijkse sociallessen en een aantal
nieuwelingen in Balfolk. Vooral dat laatste was voor ons een mooi moment om de sociallessen onder
de aandacht te brengen en voor de volgende keer een beginnersworkshop te overwegen.
De sessie achteraf werd aangevuld door de zangworkshoppers die nog aanwezig waren op dat
tijdstip.
Vanuit de tangoschool was er een barmeid ingehuurd om de bar te draaien, zodat we dat zelf niet
hoefden te doen.
Vanwege de grote opkomst hebben de muzikanten iets meer gekregen dan van te voren
afgesproken. De rest gaat in de spaarpot voor volgend jaar.
De winst van dit bal is €110,88.

2.6

Samenvatting

Per bal hebben we de volgende verliezen en winsten gedraaid:
Bal

Uitgaven

29-10 Leiden

€

14-01 Leiden
14-04 Leiden

942,45

Inkomsten
960,00

€

17,55

€ 1.138,70

€ 1.185,00

€

46,30

€ 1.179,00

€ 1.210,00

€

30,80

1-06 Rotterdam

€

€

744,50

€

totalen

€ 5.312,72

€ 4.645,80

€

633,62

€

Winst/Verlies

Bijdrage netto
subsidie / eigen winst/verlies
17,55
€
0 €
0

€

46,30

€

0

€

30,80

110,88

€

0

€

110,88

205,53

€

0

€

205,53

€

Dit jaar hebben we zonder enkele subsidie bals kunnen draaien. Dit komt mede door de afspraken
die binnen de organisatie zijn gemaakt: de organisatoren per bal weten precies hoeveel geld er is en
wat de ruimte is. We zijn nog steeds niet uit op winst, maar het is wel fijn dat het steeds mooi uit
komt.
Vooral de zomerbal was een mooie, onverwachte klapper.

3.

Socialles

Elke donderdagavond organiseren we een ‘social dance’ avond. Hierbij wordt er één uur les gegeven
door iemand die dat leuk vind, 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 vind om ons iets te
leren. In totaal hebben we acht verschillende docenten gehad.
Het idee van dansthemamaanden hebben aangehouden: een maand lang Polska van Wim
Scherpenzeel en een maand lang Poitou door Isolde&Max. Dit concept wordt extra bezocht, het idee
is soms dat er wordt voortgebouwd op de lessen er na, er komen meer mensen op af als dit maar
voor korte duur is (4 weken).
Docenten doen dit gratis, een enkele vraagt een reiskostenvergoeding mits we genoeg mensen die
avond hadden. Docenten die meer dan 8 lessen per jaar verzorgen belonen we met gratis toegang tot
het bal (V.I.P.).

Een avond wordt met zo’n 10-12 bezoekers bezocht, vaak afhankelijk van onderwerp van de les of
moment (met schoolvakanties of slecht weer kan dat ook eens minder zijn).
De zaal kost ons ruwweg €40,- per avond, met €5,- entree hebben we dus 8 betalende dansers nodig.
Docenten betalen niet. Elke bezoeker meer levert ons dus een kleine winst op. Rick en Noelia betalen
niet zodat er van die 10,- hapjes worden gekocht (druiven, komkommer, snackje, etc.) en omdat ze
de boel organiseren en wekelijks verplicht zijn om aanwezig te zijn, anders komt niemand de deur
door ;-).
Streven was 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 wilden we eens in
de twee maanden een klein bal organiseren met live muziek. Dit idee schuiven we door naar de
komende seizoenen, het is er simpelweg niet van gekomen.
Een korte resultatenrekening voor de 39 sociallessen vanaf september 2016 t/m juli 2017:
Uitgaven
Zaalhuur
overig

Inkomsten
€ 1.815,19 Entree
€ 150,00

€ 2.122,00

Totale uitgaven

€1.965,01 Totale inkomsten

€ 2.122,00

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 soms meer.
De gemaakte winst is dus €156,55 wat we voor komende jaar opzij leggen voor de genoemde
workshops en minibals. Met de 39 lessen komen we uit op betalende 11 bezoekers gemiddeld.
Omdat social lessen niet onder ‘bals’ valt en we geen reden zien dat de Sociallessen financieel
negatief zullen gaan bijdragen en het per les om kleine bedragen gaan, dragen we niet af aan
Balfolkfabriek. (Dit in goed overleg geweest met de penningmeester).

4.

Overzicht afdracht aan Balfolkfabriek

Hieronder overzicht van alle bals met totale afdracht aan balfolkfabriek. Deze ‘afdracht’ is geboekt als
‘uitgaven bal’ en is dus al meegerekend als ‘uitgaven’.
2% over
inkomsten Totale afdracht

Bal
29-10 Leiden

€

960,00

€ 19,20

14-01 Leiden

€ 1.185,00

€ 23,70

14-04 Leiden

€ 1210,00

€ 24,20

1-06 Rotterdam

€

€ 14,89

Totaalbedrag

744,50

€ 81,99

5.

Samenvattende Resultatenrekening en balans

Inkomsten
Beschrijving

Uitgaven
Resultaat

Beschrijving

Resultaat

Entree bals

€ 4.099,50

Uitgaven bals

€ 3.811,98

Socialles

€ 2.122,00

Uitgaven socialles

€ 1.965,01

Administratie/onderhoud

€ 144,87

Afdracht aan balfolkfabriek

TOTAAL

€ 6.221,50

€ 81,99

TOTAAL

€ 6.003,85

Totale winst: €217,65

Balans eind dit jaar (per 1 augustus 2017)
Activa
Rabobank

€

Passiva
1.351,10 Winstreserve

€

1144,89

Kas

€

216,60 subsidie WB

€

340,72

Debiteuren

€

€

81,99

totaal

€

€

1.567,60

-

Crediteruen

1.567,60 totaal

Toelichtingen
-

-

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 de 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 dat nog over is van stichting Wijngaarden Boot.
Winstreserve: de hoeveelheid reserve dat Balfolk Zuid Holland nog over heeft, opgebouwd
uit giften, subsidies of winsten van voorgaande jaren.

Lijst van debiteuren/crediteuren:
Geen debiteuren.
Crediteuren: de afdracht voor Balfolkfabriek is net niet in het boekjaar overgemaakt en staat in
dit overzicht als crediteur.

7.

Onze analyse voor de toekomst.

Grofweg gezegd hebben we op elk van ons bals een kleine winst gemaakt. Dit komt mede door de
communicatie begin dit jaar van de penningmeester: een klein overzicht per locatie wat de kosten
zijn aan zaal, eten/drinken en een vast bedrag voor de overige kosten. Site en Rabobank kosten
samen ca 150,- euro. Voor vijf bals per jaar moet er dus 30,- per bal meegenomen worden in de
begroting om niet een verlies te draaien aan einde van het jaar. Dit werd meegenomen door onze
bandzoekers Jos en Isolde en hielden zich zo goed mogelijk aan deze afspraken.
Als we dit zo volhouden zullen we alleen maar succesvolle bals draaien :-). Door de opgebouwde
reserve is het ook mogelijk om een keer wat meer risico te lopen om een gaaf bal neer te zetten of
een experimentele opzet uit te voeren. (Dag alleen workshops, of aparte combinaties van bands,
of…). Dit zal nog uitgedacht moeten worden door de groep.

De toekomst is voorlopig rooskleurig. Op het moment van dit schrijven staat er al een Halloweenbal
op het programma en lijkt de seizoensopening door Wouter Kuyper goed bezocht te worden.

Doel voor komend jaar is proberen een alternatieve locatie in omgeving Rotterdam te zoeken.
De locatie Hillegom staat inmiddels ver op een reservelijstje, mede door gebrekkige communicatie.
Afspraken worden slecht nagekomen en over de financiele afhandeling is vaak onduidelijkheid
gebleken. De bereikbaarheid en sfeer van Hillegom voldeed ook niet helemaal aan de wensen, als we
dat zouden moeten vergelijken met Cuartito of Qbus.

