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Lasten Baten
Productiekosten 236 Workshops 3.088

Bankkosten 159 Verkoop producties 234

Kantoorkosten 342 Donaties 3.399

Reiskosten 40

Frankering 77

Representatie 140

Onkostenvergoeding 220

Stichting 50

Diversen 670

Totaal lasten 1.934 Totaal baten 6.721

Resultaat:

Saldo baten en lasten
Totaal baten 6.721

Totaal lasten 1.934

4.787

Bestemming
Bankstand 31 dec 2020 15.456

Bankstand 1 jan 2020 10.669

4.787

Activa Passiva
Liquide middelen 15.456 Eigen Vermogen 19.092

Voorraad (Boeken/CD's/DVD's) 3.636

19.092 19.092

Staat van Baten en Lasten 2020

Balans per 31/12/2020
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten en de Balans 

 

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling 

 

Algemeen 

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale 

waarde. De gehanteerde grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaand jaar ongewijzigd 

gebleven. 

 

Vlottende activa 

Vlottende activa zijn gewaardeerd tegen historische kosten. 

 

Immateriële vaste activa 

N.v.t. 

 

Materiele vaste activa 

N.v.t. 

 

Financiële vaste activa 

N.v.t. 

 

Voorzieningen 

N.v.t. 

 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten hiervan over 

het jaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingssystemen. 

Winsten op transacties worden genomen in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. 

Verliezen worden genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de geleverde diensten aan derden onder 

aftrek van omzetbelasting en aan derden verleende kortingen. 

 

Derden/Personeel 

Meewerkende artiesten ontvangen een geringe vergoeding. 

Vrijwilligers ontvangen eventueel een onkostenvergoeding. 

De stichting had in 2020 geen personeel in dienst. 

 

Belastingen 

De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 
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Toelichting op het jaar 2020 

 

Het coronajaar 2020 was ook voor Droomwevers een veelbewogen jaar. Een jaar waarin de 

coronamaatregelen ons tot extra creativiteit noodzaakte. De workshops konden nog maar in 

beperkte mate doorgaan (vaak buiten) en evenementen werden afgelast.  

 

Toch konden we dankzij de fantastische inzet van alle vrijwilligers, weer veel kinderen en 

volwassenen bereiken en blij maken met onze culturele bijdragen.  

 

Daarnaast hebben we 2020 ook financieel positief kunnen afsluiten. Deels door het 

doorschuiven van producties naar 2021 (zoals het drukken van boeken) en deels door 

geweldige donaties. 

 

Toen duidelijk werd dat online media in 2020 belangrijk zou worden om toch onze doelgroep 

te bereiken, zijn we direct een online project gestart: ‘World of Music’. Een project waarbij 

op een speciale website de wereld werd verbonden d.m.v. kinderliedjes van over de hele 

wereld. Een positieve culturele bijdrage aan de wereld die tot dan toe met name werd 

verbonden door de vreselijke televisiebeelden van coronaslachtoffers. 

 

Dit goed ontvangen project leidde tot een uitnodiging van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam 

(VCA) om Droomwevers samen met o.a. de Regenbooggroep en een wethouder van de 

gemeente Amstelveen als panellid deel te laten nemen in een online masterclass over 

vrijwilligerswerk tijdens corona o.l.v. hoogleraar Vrijwilligerswerk Lucas Meijs. 

 

Daarnaast werd het project ook online gedeeld door het Amsterdam Museum die een online 

tentoonstelling maakte over de impact van het coronavirus op de stad Amsterdam en het 

dagelijks leven van Amsterdammers. 

 

Een speciale noot in dit jaarverslag voor de fantastische donatie die we hebben mogen 

ontvangen van de Westerkerk in Amsterdam. Na een goed kennismakingsgesprek hebben we 

afgesproken in de toekomst, samen te werken bij workshops en evenementen zoals de 

Vredesdag, waaraan ook Amnesty International en Het Anne Frankhuis deelnemen. 

 

Voor 2021 hopen we dat onze wekelijkse workshops met Huizen van de Wijk ‘Het Anker’ 

(voor het 6e jaar) en ‘De Buurtzaak’ (voor het 8e jaar) in Amsterdam, weer zo snel mogelijk 

doorgang kunnen vinden.  

 

Ook staat ons vrijwilligersteam te trappelen om weer deel te kunnen nemen aan evenementen 

om de Stichting te promoten. 
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Andere grote projecten waar op dit moment hard aan wordt gewerkt door ons team: 

- Het rappen met werkwoorden boek 

- Het filosofisch ABC boek en muziek-CD 

- De vernieuwde en gemoderniseerde website 

 

In 2021 zal René Nowak formeel toetreden tot het bestuur. Dit heeft door de corona enige 

vertraging opgelopen. 

 

Kortom het jaar 2020 was uitdagend maar ondanks alle beperkingen succesvol en we hebben 

een mooi 2021 in het verschiet. 

 

Namens het bestuur. 

 

Henry Muldrow 

Terry Andrews 

Marco Lassche 

 

 


