Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting de Betovering
2 7 1 8 9 6 6 3

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

van Limburd Stirumstraat 41
0 7 0 3 6 4 2 2 0 2

E-mailadres

info@debetovering.nl

Website (*)

www.debetovering.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 9 1 8 8 7 7 6

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3

Aantal medewerkers (*)

5 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Anja Overhoff van der Lem

Secretaris

Maurice Haak

Penningmeester

Jan Helderman

Algemeen bestuurslid

Fouzia Outmany

Algemeen bestuurslid

Shervin Nekuee

Overige informatie
bestuur (*)

Michiel Hendrix

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

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.

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?

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 private fondsen, sponsoren, donateurs, publiek.
Subsidies,
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.
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

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.

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

https://www.debetovering.nl/images/pdfs/Meerjaren-Beleidspla
n-2021-2024.pdf

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

het bestuur is onbezoldigd. De uitvoerende organisatie wordt op zzp basis ingehuurd.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Open

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
Url van het activiteiten
https://www.debetovering.nl/images/pdfs/Jaarverslag-2020-Stichting-de-Betovering.
Open
te staan, deze beslissing had
verslag. Vul de link in waar het pdf
activiteitenverslag te vinden is. 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,
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.
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

35.453

€

+
€

44.234

+
122.056

+
Totaal

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

€

82.586

72.745

+
€

51.245

72.745

77.822

€

82.586

€

+
€

€
47.133

€

51.245

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

31.341

Totaal

€

82.586

+
€

122.056

€

49.311

€

122.056

+

https://www.debetovering.nl/images/pdfs/Jaarrekening-2020-Stichting-de-Betovering.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

1.114

Som van baten van particulieren

€

1.114

Baten van bedrijven

€

3.604

€

3.604

€

€

21.267

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

159.736

Som van de geworven baten

€

332.827

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

171.977

+

182.071

€

+

+
332.827

€

171.000

€

377.942

€

113.074

€
€

+

+
491.016
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

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)

Beheer-, PR- en Uitvoeringskosten Kunstfestival

€

354.327

Besteed aan doelstellingen

€

354.327

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

Som van de lasten

€

354.327

€

476.913

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

€

275.286

€

390.000

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

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.

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

+

€

476.913

€

476.913

+

€

+

€

+

€
-21.500

€

14.103

Daar het festival door de Corona-maatregelen vlak voor de start van het festival is
geannuleerd, zijn er minder inkomsten gerealiseerd terwijl er in het jaar wel kosten zijn
gemaakt voor de uitvoering van het festival. De omvang van de tegemoetkoming aan
een groot deel van onze financiële partners is zodanig, dat we op het begrote verlies
uitkwamen.
NB Bij de personeelskosten zijn zowel de zzp-ers op kantoor als de
geprogrammeerden op de podia meegeteld.

https://www.debetovering.nl/images/pdfs/Jaarrekening-2020-Stichting-de-Betoverin
g.pdf

Open

