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Verslag van het bestuur 
 
IMPRO Amsterdam 2020 
De voorronde voor IMPRO Amsterdam 20 vonden plaats op 29 juni 2019 in het CREA 
theater. Tijdens de voorronde wordt de Nederlandse cast geselecteerd die tijdens het 
festival meespeelt in de mixed cast-shows. De voorrondes waren zoals elk jaar vrijwel 
uitverkocht.  
 
De voorronde vond dit jaar voor het eerst nog voor de zomer plaats. Hierdoor kon de 
programmering van deze editie sneller worden ingevuld en kon ook eerder worden 
begonnen met de kaartverkoop, wat de liquiditeitspositie van het festival verbetert. 
 
De 25e editie van IMPRO Amsterdam vond plaats van zaterdag 25 januari t/m zaterdag 1 
februari in het Compagnietheater. Voor het festival waren spelers uitgenodigd uit o.a. 
Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Australië en de 
Verenigde Staten. Dit internationaal improvisatietalent speelt niet alleen voorstellingen 
maar verzorgt ook workshops tijdens het festival. 
 
Het festival is afgesloten met een exploitatietekort dat conform afspraak (en begroting) 
door een sponsor is bijgelegd. Hierdoor komt het netto resultaat uit op nihil. 
 
Waar bij de editie van 2019 een lening was afgesloten om het theater te kunnen 
voorfinancieren was dat dit jaar niet meer nodig. Doordat de kaartverkoop eerder begon 
kon het festival zelf voorzien in de benodigde liquiditeit. 
 
Samenstelling van het bestuur 
1. Op 11 juli 2019 is Nienke Oosterheert toegetreden tot het bestuur. 
2. Op 12 september 2019 is Joël Bosch afgetreden als bestuurslid van TVA en daarmee ook 

als bestuurslid van de stichting. De positie van tweede afgevaardigde bestuurslid vanuit 
TVA is tot op heden vacant. 

3. Op 17 maart 2020 is Judith Breemer afgetreden als secretaris, haar functie als secretaris 
is overgenomen door Nienke Oosterheert. 

 
Per 30 juni 2020 bestaat het bestuur van Stichting IMPRO Amsterdam uit: 
• Floris van Overveld (voorzitter) 
• Sebastiaan Hoogeveen (penningmeester) 
• Nienke Oosterheert (secretaris) 
  



Jaarrekening 
 
Stichting IMPRO Amsterdam hanteert een gebroken boekjaar dat loopt van 1 juli t/m 30 
juni. 
 
Balans 
Activa 30-06-2019 30-06-2020 
Liquide middelen 9.409 6.910 
Debiteuren 1.075 4.391 
Te ontvangen omzetbelasting  866 
Totaal activa 10.484 12.167 

   
Passiva 30-06-2019 30-06-2020 
Af te dragen omzetbelasting 370 1.245 
Crediteuren 45 435 
Overige schulden  33 
Algemene reserve 10.069 10.455 
Totaal passiva 10.484 12.167 
 
Omdat het festival plaatsvindt in januari en er dus weinig activiteiten zijn rond het einde van 
het boekjaar is de balans betrekkelijk kort. Een aantal opmerkingen: 
 

- Omdat zowel de sponsorbijdrage als de donaties van de Vrienden van het Festival 
pas na afloop van het boekjaar zijn geïnd is de post Debiteuren aan de hoge kant. 

- Een aantal facturen die betrekking hadden op het festival zijn pas na afloop van het 
boekjaar betaald waardoor ook de post Crediteuren wat hoger is dan normaal. 

- Het saldo te ontvangen en af te dragen omzetbelasting is nu opgesplitst. 
 
  



Resultatenrekening 

 Realisatie    Begroting     

        
Bestuur en beheer stichting baten lasten saldo  baten lasten saldo 
Rente op spaartegoeden   0  3  3 
Hosting   0   240 -240 
Bankkosten  239 -239   150 -150 
Administratiekosten  114 -114   114 -114 
Verzekeringen  206 -206   456 -456 
Onkosten bestuur  0 0   100 -100 
Kosten vrijwilligers  196 -196     
Overige baten en lasten  90 -90    0 
Totaal bestuur en beheer 0 843 -843  3 1.060 -1.057 

        
Fondsenwerving baten lasten saldo  baten lasten saldo 
Vrienden van het festival 1.230  1.230  1.800  1.800 
Totaal fondsenwerving 1.230 0 1.230  1.800 0 1.800 

        
Festival baten lasten saldo  baten lasten saldo 
Kaartverkoop voorstellingen 19.030  19.030  20.737  20.737 
Deelnamegeld workshops 27.264  27.264  24.188  24.188 
Overige inkomsten 4.030  4.030  1.167  1.167 
Productiekosten  30.396 -30.396   29.617 -29.617 
Workshopkosten  10.062 -10.062   8.428 -8.428 
Reis- en verblijfkosten  4.036 -4.036   5.953 -5.953 
Marketing  655 -655   543 -543 
Inkoop merchandise  3.040 -3.040   1.241 -1.241 
Verzekering  1.252 -1.252    0 
Overige kosten  2.944 -2.944   3.065 -3.065 
Sponsoring 2.061  2.061  2.755  2.755 
Totaal festival 52.385 52.386 0  48.847 48.847 0 

        
Totaal resultaat 2019-2020 53.615 53.229 386  50.650 49.907 743 
 
 
Toelichting 
 
De organisatie van het festival komt voor een groot deel neer op een kleine groep 
vrijwilligers die daar veel tijd en energie in steken. Om deze vrijwilligers te bedanken voor 
hun inzet hebben ze een kleinigheid ontvangen in de vorm van een cadeauweek en een 
gezamenlijk te delen schaal met fruit. Deze kosten waren niet begroot en zijn op de 
resultatenrekening opgenomen als ‘Kosten vrijwilligers’. 
 



Vrienden van het festival doen een donatie van tenminste € 20 per jaar en krijgen een paar 
dagen voor de workshops van het festival in de verkoop gaan al de kans om zich aan te 
melden. De opbrengsten van de vrienden van het festival worden vooral gebruikt om de 
overheadkosten te betalen; wat overblijft komt ten goede aan het festival. 
 
Ondanks de goede resultaten blijft de hoeveelheid liquide middelen in de stichting een punt 
van aandacht. Veruit de grootste kostenpost van het festival is de huur van de festivallocatie 
die voor de helft enkele maanden voor het festival al dient te worden voldaan; inclusief btw 
gaat het om een bedrag van circa. € 17.000. 
 
Er is afgelopen jaar een evenementenverzekering voor het festival afgesloten wat een 
aanzienlijke kostenpost met zich meebrengt die niet was begroot. Het festival heeft gelukkig 
nog kunnen plaatsvinden voor Covid-19 ook in Nederland van (grote) invloed werd; als het 
festival had moeten worden geannuleerd dan waren de kosten hiervan in ieder geval deels 
verzekerd geweest. De verzekeraars hebben Covid-19 inmiddels als uitsluitingsgrond op 
laten nemen waardoor dit specifieke risico voor aankomende jaren niet meer te verzekeren 
is. 
 
Meerjarenbegroting 2020-2022 
 2020-2021  2021-2022  2022-2023 

            
Bestuur en beheer stichting baten lasten saldo  baten lasten saldo  baten lasten saldo 

Rente op spaartegoeden 0  0  0  0  0  0 

Hosting  0 0   240 -240   240 -240 

Bankkosten  100 -100   250 -250   250 -250 

Administratiekosten  120 -120   120 -120   120 -120 

Verzekeringen  250 -250   250 -250   250 -250 

Onkosten bestuur  0 0   0 0   0 0 

Kosten vrijwilligers  0 0   200 -200   200 -200 

Totaal bestuur en beheer 0 470 -470  0 1.060 -1.060  0 1.060 -1.060 

            
Fondsenwerving baten lasten saldo  baten lasten saldo  baten lasten saldo 

Vrienden van het festival 0  0  1.250  1.250  1.500  1.500 

Totaal fondsenwerving 0 0 0  1.250 0 1.250  1.500 0 1.500 

            
Resultaat     -470       190       440 
 
Omdat het festival afzonderlijk wordt begroot is dit in bovenstaande meerjarenbegroting 
niet opgenomen. Het festival wordt zodanig begroot dat de exploitatie budgetneutraal kan 
worden uitgevoerd. 
 
In verband met Covid-19 wordt IMPRO Amsterdam in 2021 geannuleerd. Als gevolg hiervan 
wordt dit jaar ook de vaste donatie van de vrienden van het festival niet geïnd, waardoor 
(ondanks lagere kosten) een negatief resultaat wordt begroot. 
 



Vanaf 2022 hopen we weer een festival te kunnen organiseren. Het is de bedoeling om dan 
ook weer nieuwe vaste donateurs te werven waarmee de totale bijdrage zou moeten gaan 
stijgen. De ambitie is wel bijgesteld t.o.v. de eerdere meerjarenbegroting. 


