Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Bitter Sweet Dance

Nummer Kamer van
Koophandel

6 2 4 9 4 5 4 6

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

Noordhollandstraat 68 1018 AV Amsterdam

Telefoonnummer

0 6 2 0 4 2 9 0 3 6

E-mailadres

liattwaysbort@gmail.com

Website (*)

www.bittersweetdance.com

RSIN (**)

8 5 4 8 3 9 7 5 6

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

3

Aantal vrijwilligers (*)

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

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Beppie Blankert

Secretaris

Anne Marleen de Jong

Penningmeester

Marjolein Vogels

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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 produceren, presenteren en promoten van eigentijdse
dans.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het creëren van choreografieën en deze middels presentaties en voorstellingen onder
de aandacht van een zo groot en breed mogelijk publiek te brengen;
- het organiseren van (soms gratis toegankelijke) activiteiten: en
- voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan
zijn.
De stichting wil breiken wat in deze doelstelling omschreven staat in openbare
evenementen voor een algemeen publiek.

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?

Onder de noemer ‘Staging the Personal’ neemt Bitter Sweet Dance de komende jaren
persoonlijke ervaringen van mensen als uitgangspunt voor de artistieke activiteiten die
we ontwikkelen.
Thema 2021: The Reality of the Normal
Activiteiten 2021:
* Voorstelling en tournee 'Gioia Live’ met en over het leven van Gioia Fiorito (première
3 juli tijdens Julidans, tournee 14 speelbeurten)
* Bitter Sweet Meets (aug - dec 2021): Maandelijkse meet-up en sociaal event met
publiek, kunstenaars en ervaringsdeskundigen.
* BSD in Context (tijdens tournee): verdiepingsactiviteiten (workshops, open studio’s,
fysieke introducties op de voorstelling en/of nagesprekken) rondom de voorstelling
* Community workshops (3 x per jaar): in samenwerking met o.a. Centrum de
Brouwerij, bieden we workshops aan waarin deelnemers in drie uur hun persoonlijke
ervaringen en sensaties omzetten in fysieke bewegingen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten uit kaartverkoop, culturele subsidies, donaties
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden uitsluitend besteed aan het realiseren van de
beschreven doelen in de doelstellingen. Vermogen wordt uitsluitend aangehouden om
de continuiteit te waarborgen

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

https://bittersweetdance.com/update/archive.php?
DOC_INST=7

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. Medewerkers worden betaald volgens de CAO Theater en
Dans.

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.

Het jaar 2020 was het jaar waarin Gioia Live in première had moeten gaan. In verband
met de coronamaatregelen hebben we zowel de repetitieperiode als de tournee een
jaar te verplaatsen. De voorbereiding, verkoop van het werk en dialoog tussen het
team bleef wel gaande. Omdat de theaters grotendeels gesloten waren hebben er
weinig activiteiten plaatsgevonden.
Februari
- “Don’t Look Back”: nieuw werk in opdracht van Arts Umbrella, Vancouver in Canada
(150 deelnemers)
- “C R A V E”: creatie en presentatie solo afstudeerwerk in opdracht van Purchase
University, New York, Verenigde Staten) (110 bezoekers)
Maart
- ‘The essentials of Theory U’: deelname aan een vierdaagse coachingscursus
(persoonlijke ontwikkeling)
- presentatie van de dansdocumentaire “Gioia” tijdens Art FIFA (400 bezoekers)
Mei & Juni
- “MAGMA”: online voorstelling met en voor derdejaars van de Opleiding Moderne
Theaterdans (80 bezoekers)
November
- “Please me Please - The Duet”: presentatie in het kader van ‘Intimate Portraits’ een
community project in OBA De Hallen (bezoekers: 30 live + 160 online)

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

Open

Open

2

Balans

3 1

– 1 2

Balansdatum

– 2 0 2 0

6.011

6.011

0

+

+
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Passiva

€

31-12-2020

€

€

€

-4.498

31-12-2019 (*)

Continuïteitsreserve

€

734

Bestemmingsreserve

+

€

Herwaarderingsreserve

€

+

€

Overige reserves

€

9.141

-4.498

€

€

€
Bestemmingsfondsen

€

1.141

734

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

6.011

1.368

€

€

27.538

25.663

€

€
Totaal

Kortlopende schulden

+

€

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

31-12-2019 (*)

€

31-12-2020

€

Activa
Immateriële vaste activa

€

€

+

€

€

€

+

364

€

0

€
€
€
€

5.647

Materiële vaste activa

€

+

27.538

27.538

€

€
103

27.435

€

€

+

Financiële vaste activa

Voorraden

€

€

Effecten

€

Vorderingen &
overlopende activa

Liquide middelen

Totaal

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

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

8.000

Som van baten van particulieren

€

8.000

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

8.000

€

19.690

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

3.500

€

3.350

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

+

+
11.500

€

+
0

19.690

€

+

€
€

+
23.040
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

2019 (*)

€

21.750

€

€

930

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

3.500

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

2.768

Som van de lasten

€

6.268

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

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

3

Saldo baten en lasten

€

€

-901

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.

€

+

€

3.500

22.680

€

5.232

+

€

1.264

€

23.944

2020 was een tussenjaar, mede door corona. De stichting is op orde gebracht en er
zijn fondsen geworven. In 2021 maakt BSD een nieuwe voorstelling en worden de
geworven inkomsten weer grotendeels aan de activiteiten volgend de doelstellingen
besteed.

Open

+

