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Geacht bestuur,
Ingevolge de mij verstrekte opdracht breng ik u hiermede rapport uit omtrent de
jaarrekening 2020 van uw Stichting.

Opdrachtbevestiging
Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2020 van de Stichting Carte Blanche
samengesteld op basis van de door U verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor
de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening
berust bij U. Het is mijn verantwoordelijkheid een verklaring inzake de jaarrekening te
verstrekken.
De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken,
rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze
werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of
beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Op basis van de mij verstrekte gegevens heb ik op zo zorgvuldig mogelijke wijze de
jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving.
Tot het verstrekken van nadere toelichting verklaar ik mij gaarne bereid.

Hoogachtend,

P.D.F. Tammes

Correcte cijfers voor een eerlijke prijs

Balans per 31 december 2020
ACTIVA
Materiële Vaste Activa
Inventaris & Computers
Auto
Vorderingen
Kortlopende vorderingen
Omzetbelasting
Debiteuren
Geldmiddelen
Kas
ABN-AMRO 41.83.06.168
ABN-AMRO 45.54.67.102 Spaar

Totaal

2020
€

2019
€

709
368
1,077

1,620
368
1,988

25,299
10,362
35,660

23,054
888
9,165
33,107

202
7,468
10,000
17,671

251
6,964
2
7,217

54,408

42,312

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Continuïteit Reserve
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Bijzondere baten minus lasten
Totaal Reserves
Kortlopende schulden
Crediteuren
Omzetbelasting
Vakantiegeld, Loonbelasting etc
Transitorische passiva
Voorziening Huisvesting / Onderhoud

Totaal

2020
€

2019
€

26,157
-13,969
13,713
25,901

22,872
-7,187
10,472
26,157

2,064
574
8,023
10,846
7,000
28,507

1,093
6,153
8,909
16,155

54,408

42,312

Resultatenrekening over 2020
UITGAVEN:

2020

.

Loonkosten / externe medewerkers
Afschrijvingen
Huisvesting
Bureaukosten
Voorbereiding workshops & producties
Produktiekosten
Voorstellingskosten
Publiciteit
Autokosten

110,427
911
44,657
18,540
5,776
1,999
4,888
1,126

99,926
1,412
22,972
24,848
23,541
2,145
3,636
3,475

Totaal kosten:

188,324

181,955

INKOMSTEN:

2020

Recette
Uitkopen
Verhuur
Werkplaats & workshops
Opbrengst Bar
Opbrengst Lunch & Vervoer
Opbrengst overig
Rentebaten
Exploitatie Subsidies
Project Subsidies
Totaal inkomsten:

916
7,835
64,299
81
0
314
0
86,909
14,000
174,354

1,707
6,943
63,177
424
917
1,650
87,450
12,500
174,768

Resultaat gewone bedrijfsuitoefening:
Donaties & bijzondere baten
Totaal resultaat

-13,970
13,713
-257

-7,187
10,472
3,285

.

2019

2019

.

.

Toelichting op de Balans
Inventaris
Bestaat uit theatertechniek, kantoorinventaris en computers.

Kortlopende Vorderingen
Nog te ontvangen subsidie € 18.250, vooruitbetaald € 1.115, waarborgsommen € 5.361.

Omzetbelasting
Per saldo te betalen BTW bedraagt € 574.

Debiteuren
Het nominaal bedrag van de vorderingen is € 10.362. Een voorziening voor oninbaarheid wordt op dit
moment niet noodzakelijk geacht.

Liquide Middelen
Opgenomen zijn de saldi per balansdatum van de kas, de bank- en spaarrekeningen.

Algemene Reserve
Stand per 1 januari:

26.157

Continuïteitsreserve

0

Onverdeeld resultaat
Saldo 31 december

-256
25.901

De Algemene Reserve kon ongeveer gelijk blijven vooral dankzij giften en donaties.

Kortlopende schulden
Dit betreft de laatste post nog te betalen kosten inrichting boven en onderhoud voor in totaal 14.714
en terug te betalen NOW van 3132.
Crediteuren en de te betalen vakantiegeld en loonbelasting zijn voor het nominaal saldo opgenomen.

Toelichting op de Resultatenrekening
Personeel
Een medewerker heeft zich bereid getoond om naast het pensioen in deeltijd voor Carte Blanche te
blijven werken. Voor de ondersteuning en dagelijkse begeleiding van de Werkplaats bestaat een
dienstverband met een medewerkster. Voor de zakelijke leiding is een part time medewerkster
verantwoordelijk. Ze wordt daarbij ondersteund door een medewerkster marketing en
communicatie. De artistieke staf is dit jaar versterkt met een jonge regiseusse.
De overige taken werden grotendeels door vrijwilligers opgepakt. In voorkomende gevallen wordt
gebruik gemaakt van medewerkers op inhuurbasis (zzp-ers).

Projecten in- en extern uitgevoerd
De Corona-crisis heeft voorstellingen zo goed als onmogelijk gemaakt. Wel zijn een aantal
quarantaine films, corona gedichten en veel begeleiding op afstand gerealiseerd. Er is in 2020 veel
met en aan sociale media gewerkt.
Uitgevoerde projecten
•
•
•
•
•

Ooit ga je dood
Kleine meisje
Het feest der gemiste kansen
Trotse kameraden
Diverse Workshops en een expositie

Dankzij de ontvangen subsidies was het mogelijk een aantal projecten uit te voeren die anders een
stevig verlies hadden opgeleverd of geheel onmogelijk waren geweest. Onze welgemeende dank gaat
uit naar de Provincie Noord-Brabant, de Gemeente Eindhoven en alle donateurs en vrijwilligers die
zich hebben ingezet.

