Korte toelichting bij financiële verantwoording Boek&Bal 2018
Het was onze bedoeling om een Boek uit te geven en om een Bal te
organiseren. We zijn erin geslaagd om beide doelen te realiseren. Voor
het Boek richtten we ons op de regionale schrijvers, voor het Bal richtten
we ons op de inwoners van de regio.
In de aanloop naar ons eerste Boek&Bal genereerden we eerst en vooral
ideeën voor een boeiend boek en een bruisend bal.
Synchroon aan dat creatieve spoor lieten we ook een zakelijk spoor
lopen. Er was namelijk geld nodig om die ideeën vorm te geven.
En geld, dat was er niet. Zo werden de stichtingskosten voorgeschoten
door een van de bestuursleden. We richtten ons eerst tot de vijf Land-vanCuijkse gemeenten. Zij honoreerden onze aanvraag alle met een subsidie
van €300. Daarmee was het begin gemaakt.
Vervolgens richtten we ons tot het Podiumfonds (€2500,-) en tot het fonds
Maatschappelijke Projecten van de Rabobank (€4000,-).
En ook deze aanvragen werden gehonoreerd. Met een startkapitaal van
€8000,- durfden we onze nek wel uit te steken.
Werkenderwijs werden we ook nog getipt op de mogelijkheden van
crowdfunding. Toen ook die bron kon worden aangeboord, wisten we
dat we voldoende armslag hadden om uit te pakken.
We hadden vooraf het plan om het Boek&Bal met een positief saldo af te
sluiten. We wilden graag budget genereren voor nieuwe evenementen
en publicaties.
Dat we daarin geslaagd zijn, moge duidelijk zijn.
We voeren daarvoor vier hoofdredenen aan:
1. Diverse subsidieverstrekkers, waaronder u, waren ons goedgezind;
2. De uitgever van ons boek 'schrijven als tweede natuur' gunde ons
een fikse werderverkoperskorting, waardoor de begrote kosten
van het boek tot een minimum werden teruggebracht;
3. De gastvrije, ruimhartige medewerking van directie, medewerkers
en vrijwilligers van de Schouwburg Cuijk;
4. De tomeloze inzet van de stuur- en werkgroepleden van De Kneep
en al haar vrijwilligers.
In dit document vindt u een financieel overzicht van de kosten en baten
van ons Boek en van ons Bal. Als u dat wenst, verschaf ik u ook inzicht in
de gedetailleerde cijfers.
Dank voor uw morele steun en financiële bijdrage.
Wij gaan door met het kennismaken, verbinden en stimuleren van de
meer traditionele en de nieuwe (regionale) taalmakers. U hoort van ons.
Gérard Zeegers
Penningmeester Stichting De Kneep

