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Verslag van het bestuur 
 
IMPRO Amsterdam 2021 
De voorbereidingen voor IMPRO Amsterdam beginnen normaliter al ruim voor de 
zomervakantie. In de periode waarin de eerste stappen hadden moeten worden gezet voor 
IMPRO Amsterdam 2021 zat iedereen op dringend advies van de regering thuis om geen 
Covid-19 op te lopen. Er is in die periode intensief overleg gevoerd met bestuur en (beoogd) 
kernteam over het doorgaan van IMPRO Amsterdam 2021. 
 
Omdat het annuleringsrisico door Covid-19 niet (meer) te verzekeren is waren de financiële 
risico’s die voor het organiseren van het festival genomen hadden moeten worden 
aanzienlijk. Al gauw bleek dat we te maken zouden kunnen krijgen met een festival dat 
waarschijnlijk in oktober of november alsnog geannuleerd zou moeten worden. Daarop is na 
overleg al in mei 2020 besloten om een jaar over te slaan en geen IMPRO Amsterdam 2021 
te organiseren. 
 
Omdat we geen festival organiseerden is ook besloten om dit jaar geen geld te incasseren bij 
de vrienden van het festival. 
 
We hopen vurig dat de onderbreking beperkt blijft tot één jaar; de organisatie van IMPRO 
Amsterdam 2022 is inmiddels begonnen. De 26e editie vindt, corona volente, plaats op van 
22 t/m 29 januari in Theater de Rode Hoed. 
  



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 30-06-2021 
Liquide middelen 9409 6910 7678 
Debiteuren 1075 4391 2061 
Te ontvangen omzetbelasting  866 804 
Totaal activa 10484 12167 10543 

    
Passiva 30-06-2019 30-06-2020 30-06-2021 
Af te dragen omzetbelasting 370 1245 839 
Crediteuren 45 435 0 
Overige schulden  33 0 
Algemene reserve 10069 10455 9705 
Totaal passiva 10484 12168 10543 
 
Ondanks dat er geen festival is georganiseerd is de balans niet helemaal ‘schoon’: 

- Er zijn enkele correcties uitgevoerd die betrekking hadden op het laatste festival; deze 
correcties zijn grotendeels boekhoudig verwerkt in het vorig boekjaar maar 
resulteerden wel in een aantal nog uit te voeren correcties met betrekking tot de 
omzetbelasting. 

- Er staat nog een te ontvangen sponsorbijdrage in de boeken; dit betreft een aanvulling 
van het exploitatietekort van IA 2020, waarvan de hoogte pas laat in het jaar bekend 
werd. Als gevolg hiervan is de sponsorbijdrage nog niet betaald. 

 
  



Resultatenrekening 
 Realisatie    Begroting     
        
Bestuur en beheer stichting baten lasten saldo  baten lasten saldo 
Rente op spaartegoeden   0  0  0 
Hosting   0   0 0 
Bankkosten  225 -225   100 -100 
Administratiekosten  114 -114   120 -120 
Verzekeringen  206 -206   250 -250 
Onkosten bestuur  0 0   0 0 
Kosten vrijwilligers  0 0   0 0 
Overige baten en lasten  1 -1    0 
Totaal bestuur en beheer 0 546 -546  0 470 -470 

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

        
Festival baten lasten saldo  baten lasten saldo 
Nagekomen en doorlopende lasten  250 -250    0 
Nagekomen baten 45  45    0 
Totaal festival 45 250 -205  0 0 0 

        
Totaal resultaat 2020-2021 45 795 -750  0 470 -470 
 
Een aantal kosten die betrekking hebben op het lopend houden van de ‘slapende’ stichting is 
iets hoger uitgekomen dan ingeschat: 

- Van IA2020 waren er nog een aantal kleine nakomende kosten en baten die niet in 
afgelopen boekjaar waren geboekt. 

- Er is een klein bedrag aan doorlopende kosten (o.a. voor IT) die normaliter op de 
festivalbegroting worden geboekt; in verband hiermee zijn er kosten ten laste van het 
festival gebracht. 

- Een nog te betalen bedrag van € 45 dat al twee jaar op de balans stond is dit jaar 
afgeschreven en geboekt als opbrengst. 

  



 
Meerjarenbegroting 2021-2023 
 2021-2022  2022-2023  2023-2024 

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

Rente op spaartegoeden 0  0  0  0  0  0 

Hosting  240 -240   240 -240   240 -240 

Bankkosten  250 -250   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  200 -200   200 -200   200 -200 

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

            
Fondsenwerving baten lasten saldo  baten lasten saldo  baten lasten saldo 

Vrienden van het festival 1.250  1.250  1.500  1.500  1.750  1.750 

Totaal fondsenwerving 1.250 0 1.250  1.500 0 1.500  1.750 0 1.750 

            
Resultaat     190       440       690 
 
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. 
 


