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Voorwoord

Op 25 mei 2020 werd stichting Save Alternative Venues opgericht.
Het doel was, en is, verschillende culturele instellingen bij te staan
tijdens de COVID-crisis, door ze in staat te stellen zelfstandig
donaties te werven, op een manier die bij ze past.

Globaal

Na het opstellen van de statuten en het bouwen van de website,
zijn we begonnen met het werven van donaties. Al snel sloten meer
venues zich aan.

SALTVEN doet dit door deze venues een eigen stukje webshop te
laten gebruiken, waar ze hun producten kunnen etaleren, of door
middel van een donatieknop.
Dit idee is ontstaan omdat de oprichters allemaal vrijwilligers
waren bij het ACU te Utrecht, en daar tegen de moeilijkheid van het
opzetten van een fundraiser aanliepen.
We besloten het zelf van de grond af groots op te zetten, en
beschikbaar te maken voor andere plekken, zodat de venues zich
kunnen richten op promotie, en dit bestuur zich op de administratie.

Met hun feedback was het voor ons mogelijk de service van
SALTVEN te verbeteren, zo konden de venues hun eigen voorraad
gaan beheren en realiseerden we de mogelijkheid tot een pick-up
point.
SALTVEN heeft in haar eerste boekjaar bijna 7200 euro ten behoeve
van de venues opgehaald, kijk voor de uitgebreide verantwoording
bij de jaarrekening.

Jaarrekening

Activa

Passiva

Baten

Lasten

Materiële vaste activa
Bankrekeningen
Debiteuren
Overlopende activa

€ 2.529,00
€ 93,76
€ 0,00
€ 0,00

Totaal

€ 2.622,76

Crediteuren
Schulden

€ 0,00
€ 0,00

Totaal

€ 0,00

Donaties
€ 3.210,00
Inkomsten activiteiten € 980,48
Inkomsten venues
€ 7.190,77
Totaal

€ 11.381,25

Kosten oprichting
Promotie en website
Kantoor uitgaven
Administratiekosten
Uitbetalingen vanues

€ 369,00
€ 466,62
€ 3.248,15
€ 182,93
€ 7.190,77

Totaal

€ 11.457,47

Resultaat - € 76,22
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