Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Borboleta Music

Nummer Kamer van
Koophandel

6 1 3 9 3 5 4

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

Beringstraat 31 7532 CP Enschede

Telefoonnummer

0 6 4 0 6 6 1 2 4 0

E-mailadres

andrekerver@gmail.com

Website (*)

www.borboletamusic.nl

RSIN (**)

8 5 4 3 2 3 7 0 3

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
0

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Aantal vrijwilligers (*)
Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dorine Holman

Secretaris

Marie-Thérèse Herrman

Penningmeester

Huub Janssen

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?

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?

Door het ontwikkelen, produceren en uitvoeren van verschillende soorten optredens wil
stichting Borboleta Music de breedte van improvisatie op het podium zoveel mogelijk
laten zien en horen aan zoveel mogelijk verschillende doelgroepen. In samenwerking
met o.a. Stichting Concordia Kunst & Cultuur en tientallen uitvoerende musici en
schrijvers met diverse achtergronden, worden er tijdens het theaterseizoen minimaal
vier voorstellingen voor volwassenen en minimaal vier voorstellingen voor kinderen
gegeven.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten komen uit subsidies en uit kaartverkoop bij voorstellingen en concerten.

Daarnaast zoekt de stichting gedurende het gehele jaar samenwerkingsprojecten buiten
Enschede en ontwikkelt daarvoor voorstellingen voor festivals, in theaters en
buitenlocaties en voert deze ook uit.
Door de vele verschillende type voorstellingen en locaties door het land wordt een zo’n
breed mogelijk publiek bediend. Maar kan er ook divers worden geprogrammeerd en
zoveel mogelijk verschillende uitvoerende musici en andere kunstenaars worden
betrokken.
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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 inkomsten worden besteed aan de uitvoerende musici bij de concerten, kleine
administratieve kosten, de vrijwilligersvergoeding van de administratieve kracht
(vrijwilliger) en aan bescheiden marketing en publiciteitsuitgaven.

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

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

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.

Open

De bestuursleden zijn en worden niet beloond voor hun bestuurswerkzaamheden als
voorzitter, secretaris, dan wel als penningmeester. Zij werken dus onbezoldigd.
Er wordt een vrijwilligersvergoeding betaald aan een medewerkster die de adminstratie
bijhoudt. In 2021 is deze vergoeding niet betaald vanwege het ontbreken van actviteiten
en ontvangsten.

Verslag 2021:
Vol goede moed begonnen wij aan 2021. Met plannen voor vier voorstellingen van
‘André Kerver ontmoet…’ in de bonbonnière van Theater Concordia en vier
kindervoorstellingen in het Vestzaktheater. Maar helaas gooide corona (weer) roet in het
eten.
Echter wel: twee muzikanten van Borboleta , André Kerver (klarinet en basklarinet) en
Ulrich Wentzlaff-Eggebert (contrabas) verleenden hun medewerking aan de productie
“Find calm” van Martèn LeGrand. Verschijnt zeer binnenkort (2022) bij Warner.
De plannen voor 2022:
Nu het er naar uitziet dat de theaters weer open zijn en blijven, zijn wij van plan om voor
de zomervakantie nog twee voorstellingen in de serie ‘André Kerver ontmoet…’ te
spelen in Concordia. Op 5 maart a.s. komen Marjan Minnesma en Jan Terlouw met hun
brievenboek ‘Bezorgde brieven’ en op 11 juni a.s. komt Angelique Kunst met haar boek
over de Twentse zakenman en multimiljonair Gerard Sanderink. In het najaar van 2022
(theaterseizoen 2022-2023) worden nog twee voorstellingen in Concordia gegeven in
de serie ‘André Kerver ontmoet...’ en nog twee kindervoorstellingen in het
Vestzaktheater (gasten ntb).

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

Open
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Balans

0 1

Balansdatum

Activa

– 0

1

– 2 0 2 2

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

01-01-2022

01-01-2021 (*)

Passiva

01-01-2022

01-01-2021 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

4.724

Herwaarderingsreserve

€

€

€

4.724

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

€

5.062

€

5.062

+
0

+
Totaal

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

€

4.724

4.724

€

+
€

€

0

+

5.062

Betreft bankrekening. Geen verdere activa of schulden aanwezig.

+
€

4.724

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

5.062

5.062

+
4.724

+
€

5.062
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Staat van baten en lasten

Baten

2022

2021 (*)

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 van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€
€

0

+

+
0

€
€

0

0

+
0

€

+
0

€
€

+
0
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Staat van baten en lasten

Lasten

2022

2021 (*)

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

€

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

€

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.

€

0

+
0

€

+
0

0

€

338

€

338

€

-338

In 2021 zijn er helaas door de corona geen betaalde activiteiten geweest

er is geen jaarrekening door een accountant opgemaakt

Open

+

