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BESTUURSVERSLAG 2013
1. CRAZY INITIATIVES
Doelstelling
De stichting bedenkt en realiseert nieuwe initiatieven.
Kunstzinnige projecten, bij voorkeur multi-disciplinair,
met cultureel ondernemerschap hoog in het vaandel.

Gravin van Bylandt Stichting en het KF Heinfonds. Evert
Snel Piano’s & Vleugels heeft een aanzienlijk deel van de
vleugelhuur gesponsord. Bijna 2.000 bezoekers
bezochten de voorstelling.

3. FINANCIEN
Crazy initiatives dus, die kunsten, uitvoerenden en
publiek in verrassende combinaties samenbrengt.
Hierbij zet de stichting altijd in op ten minste een van de
twee aspecten: nieuwe verbindingen en verrassende
locaties.
Kernwaarden
Kernwaarden voor de stichting zijn: verrassend,
verbindend en ondernemend.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Kosten en baten 2013
De totale uitgaven voor 2013 bedroegen € 16.500,-. Het
overgrote deel daarvan kwam voor rekening van het
project Baba Yaga, nl. € 16.000,-. Overige kosten waren
voor oprichting en overhead, waaronder een zakelijke
WA-verzekering.
De projectkosten werden gedekt door subsidie en
bijdragen uit fondsen (56%) en publieksinkomsten
(44%).
De bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de Kunst
verliep via de eenmanszaak van M. van de Poll. Ten tijde
van de aanvraag bij het AFK was de stichting nog niet
opgericht. De werkelijke omzet die over de stichting liep
bedroeg daardoor € 11.500,-.

Bestuur
Voorzitter: W.J.F. Knoeff
Secretaris: R. Roskam
Penningmeester: R.M.F. van Bezooijen

2. VERSLAG 2013

De stichting heeft geen winst en geen verlies gedraaid.
Het banksaldo eind 2013 was € 76,77.
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Nieuwe stichting
De stichting is 7 juni 2013 opgericht door M. van de Poll
met als lounging project de Paradevoorstelling “Baba
Yaga”. Dit project heeft plaatsgevonden in de maanden
juni, juli en augustus op de Parade in Rotterdam, Utrecht
en Amsterdam.
Het najaar van 2013 stond vooral in het teken van
ontwikkeling van nieuwe projecten voor 2014. Er heeft in
die periode geen activiteit plaatsgevonden.
Baba Yaga
Baba Yaga is een experimentele en poëtische
bewegingsvoorstelling met als vertrekpunt het oude
maar tijdloze Russische volksverhaal. Met de intense
composities van Shostakovich, Rachmaninov en
Schnittke word je meegevoerd door de krochten van de
geest, waar vreemde verlangens huizen.

Voorziening 2014
Ten behoeve van het project Het Pianopontje dat in het
voorjaar van 2014 zal plaatsvinden heeft de stichting in
december al de eerste donatie ontvangen.

4. CONCLUSIE

Uitbouwen
De stichting heeft een vliegende start gemaakt met
Baba Yaga en heeft zich voorbereid om de komende
jaren veel nieuwe crazy initiatives te ontplooien.
Het bestuur ziet het nieuwe jaar vol vertrouwen
tegemoet. Er wordt ingezet op het maken van nieuwe
verbindingen tussen makers, tussen bezoekers, en
onderling.

Verhalenverteller Sahand Sahebdivani, klassiek pianist
Marnix van de Poll en performer en danseres Marjolein
Vogels hebben dit oude volksverhaal in een modern
jasje gestoken.

Er is een ANBI-status aangevraagd bij de
belastingdienst. Met het verwerven van de status zal de
stichting een actief donateurs-programma op poten
zetten om slagvaardiger projecten te kunnen
ontwikkelen en lanceren.

Een bijzonder en succesvol eerste project dat werd
ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst
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