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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.
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	0: Stichting de Betovering
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	2: van Limburd Stirumstraat 41
	4_EM: info@debetovering.nl
	1_KVK: 27189663
	6_RSIN: 809188776
	3_TEL: 0703642202
	51_ML: De stichting heeft ten doel het organiseren van activiteiten waardoor
kunstuitingen van en voor kinderen en jongeren gestimuleerd en
gepresenteerd worden en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.
	53_ML: De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) dat zich afspeelt in
Den Haag op bijna alle podia, in de musea, bibliotheken en sinds een paar jaar ook in het breder
publiek domein, bijvoorbeeld in winkelgebieden en bij sociaal-maatschappelijke organisaties. De
nadruk ligt op de podiumkunsten. Dit negendaags publieksfestival vindt plaats tijdens de herfstvakantie.
De doelgroep van het festival is breed samengesteld en omvat kinderen (en hun (groot)ouders)
uit alle delen van de stad en regio, uit alle lagen van de divers samengestelde bevolking. De Betovering
wil zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd actief en receptief laten genieten van kwalitatief hoogwaardig
werk van (deels internationale) professionele kunstenaars, en hen de kracht van de verbeelding
laten ervaren. Ze wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde
groep kinderen. Het festival maakt zich er sterk voor dat álle kinderen mee kunnen doen, ook
kinderen voor wie bewegen, stilzitten, horen, zien, kaartjes kunnen betalen, de Nederlandse taal
verstaan of prikkels verwerken niet vanzelfsprekend is. De Betovering staat aan het roer van een
uniek samenwerkingsverband dat ruim 70 Haagse culturele organisaties, maatschappelijke instellingen
en bedrijven verbindt.
De kernwaarden van De Betovering zijn:
• Kwaliteitsprogrammering;
• Het publiek (kinderen) in de vrije tijd als uitgangspunt;
• Internationaal en cultureel divers;
• Samenwerking en spreiding in de stad.
Deze kernwaarden zijn onderling verbonden.
	54_ML: Subsidies, private fondsen, sponsoren, donateurs, publiek. 
	56_ML: het bestuur is onbezoldigd. De uitvoerende organisatie wordt op zzp basis ingehuurd. De stichting heeft geen personeel in dienst. 
	57_ML: Op 16 oktober jl. zou de eenentwintigste editie van Festival de Betovering beginnen. Door de coronamaatregelen
die in de persconferentie van 13 oktober bekend werden gemaakt, en die op 14 oktober ingingen, hebben we op 14
oktober het festival moeten annuleren. We hadden samen met onze partners alle festivalonderdelen teruggebracht
tot een veilige versie voor maximaal 30 bezoekers. Echter, met de coronamaatregelen genoemd in de
persconferentie drie dagen voor aanvang van het festival, met de opdracht om geen theaterfestivals te organiseren,
niet de randen van de maatregelen op te zoeken én verkeersbewegingen plus sociale contacten nog meer te
beperken vonden wij het niet verantwoord om (groot)ouders en kinderen te activeren om in een week naar 500
activiteiten te gaan. We hebben dit besluit met heel veel pijn in het hart genomen. Want juist in deze tijd vinden we
het zo belangrijk dat we kinderen uitnodigen om hun fantasie te gebruiken als antwoord op alle beperkingen en
onzekerheden van nu. Door alle betrokkenen was er maandenlang zoveel geïnvesteerd, om toch samen dát te
creëren wat er wél mogelijk was, waar er wél ruimte was.
Het festival moesten we uiteindelijk toch afblazen, maar podia en musea mochten, binnen de nieuwe maatregelen,
wel nog het een en ander. Het festival is een coproductie met de festivallocaties, wij hebben de beslissing moeten
nemen dat het festival niet doorging. Ook al bleken alle locaties achter onze beslissing te staan, deze beslissing had
ook consequenties voor hen. Om deze redenen hebben we onze locaties de gelegenheid gegeven om ons
festivalaanbod alsnog zelfstandig aan te bieden aan publiek. Op deze manier is ongeveer 50% van de door ons
geprogrammeerde voorstellingen en workshops uiteindelijk wel nog doorgegaan, alleen niet meer onder onze
vlag. De locaties die dat wilden hebben de afspraken met gezelschappen en makers van ons overgenomen. Het was
fijn dat er deze herfstvakantie zo toch nog cultuuractiviteiten voor kinderen waren. Ook voor het team was het
prettig dat een jaar werk (plannen, programmeren, overleggen met locatiepartners, gezelschappen en docenten,
contracten afsluiten en pr voeren) niet helemaal voor niks was geweest. In een aparte bijlage van het jaarverslag
staat een overzicht van welke programmaonderdelen alsnog via de locaties plaats hebben gevonden, maar we
hebben dus geen cijfers over bijbehorende bezoekersaantallen en recettes. In de afrekening zult u zien dat de
recettes '0' zijn, en de programmakosten aanzienlijk lager dan begroot.
Ook ongeveer de helft van de Culturele Spelen op 14, 15 en 16 oktober op de scholen is doorgegaan. De Culturele
Spelen vormen de culturele tegenhanger van de sportieve Koningsspelen in april. Met de Culturele Spelen wil De
Betovering kinderen tijdens schooltijd laten ervaren wat er buiten de schoolmuren mogelijk is aan culturele
Doc ID: aff0c934e72ff8f170f7ebe24764e488b1dce87f
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activiteiten en hen te helpen bij het zélf kiezen uit dat aanbod. De Spelen vinden plaats vlak voor de herfstvakantie
op school en kunnen resulteren in presentaties of performances tijdens het festival. Scholen worden door De
Betovering geholpen met de invulling van de spelen. Voor de Culturele Spelen in 2020 hebben we de beslissing om
wel of niet verder te gaan bij de gezelschappen, docenten en scholen neergelegd. Besloten werd om de presentaties
voor publiek binnen de festivalsetting niet door te laten gaan en het workshopprogramma voor de kinderen op de
scholen, behalve het roeptoeterproject
van Artemis, alsnog wél door te laten gaan. Op deze manier hebben we
1705 kinderen uit 77 klassen van 10 scholen een programma op school kunnen bieden; waarbinnen er onder
begeleiding van onze kunstdocenten en kunstenaars 92 workshops gegeven zijn aan in totaal 1385 leerlingen van 8
Haagse basisscholen. MAAS theater en Dans, Huis van Gedichten en Haagse beeldend kunstenaars onder leiding van
Lotte Verweij gaven deze workshops. Artemis en De Betovering zijn voornemens het project van Artemis alsnog in de
Betovering 2021 voort te zetten. We brachten de Culturele Spelen een stap verder ten opzichte van vorig jaar en
integreerden succesvol de marketing ervan in die van de Betovering. In een aparte bijlage in het jaarverslag wordt
uitgebreid verslag gedaan over deze Culturele Spelen.
Van veel van de (vooral sociaalmaatschappelijke)
locaties weten we dat ze de bouwplaten van De deur naar waar
uitdeelden: Samsam, De Mussen, Stadsboerderij Woelige Stal, Mandelaplein, Theater de Vaillant, Stek de
Paardenberg, Bibliotheek Schilderswijk, Bibliotheek Transvaal, Theater Dakota, Wijkcentrum Bouwlust, Wijkcentrum
Escampade, Wijkcentrum Vrederust, Stek Kinderwinkel Moerwijk, BSO Dak Sion Moerwijk, Wijkcentrum Wateringse
Veld, Bibliotheek Wateringse Veld, Bibliotheek Escamp, Theater aan het Spui, Vadercentrum Adam, De Nieuwe
Regentes en Muzee Scheveningen. Kinderen maakten met deze bouwpakketten van Lotte Verweij minideurtjes,
waarachter ze datgene beschreven of schilderden waar ze naar verlangden als ze hun fantasiedeur openden.
	55_ML: Aan de organisatie, publiciteit, programma en uitvoering van een jaarlijks festival en de zzp-ers die dit doen. Het eigen vermogen dat eind 2020 ca 50.000 euro bedroeg, staat op een spaarrekening. 
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NB Bij de personeelskosten zijn zowel de zzp-ers op kantoor als de geprogrammeerden op de podia meegeteld. 



