jaarverslag

2021

Voorwoord

Na meer dan anderhalf jaar draaien moeten we helaas concluderen
dat de kosten niet tegen de baten opwegen en we SALTVEN niet
kunnen voortzetten.
We zijn er trots op, dat we met een oplossing waarmee we in eerste
instantie één plek konden ondersteunen meerdere plekken hebben
kunnen helpen, én op elke euro die we hebben opgehaald ten
behoeve van alternatieve podia.
Op 28 december 2021 om 23:59 uur, is de website offline gegaan.
Niet helemaal; we willen de aangesloten venue’s wat tijd geven om
bestellingen die nog open staan in orde te maken en zorgen dat zij
hun administratie nog in kunnen zien.

Globaal

Op 31 december 2021, is SALTVEN definitief uitgeschreven bij de
KVK en op 18 mei 2022 zal de website definitief offline gaan.

Zoals eerder gezegd wogen de kosten voor ons niet meer op
tegen de baten. We hebben dat onder andere gemerkt aan het
teruglopende aantal donaties, dat in lijn ligt met de versoepelingen
van de coronamaatregelen.
Toch hebben we in twee jaar tijd € 10.377,81 weten op te halen
voor vijf verschillende venue’s. Wij zijn er trots op dat we dit met
steun van de donateurs hebben mogelijk kunnen maken!
SALTVEN heeft in haar tweede boekjaar bijna 3200 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

€ 2.023,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Totaal

€ 2.023,20

Crediteuren
Schulden

€ 0,00
€ 0,00

Totaal

€ 0,00

Inkomsten activiteiten € 119,00
Inkomsten venues
€ 3.187,04
Totaal

€ 3.306,04

Website
Pizza (voor de vergadering)
Administratiekosten
Uitbetalingen vanues

€ 325,57
€ 35,72
€ 167,85
€ 3.187,04

Totaal

€ 3.716,18

Resultaat - € 410,14

Let op: de hieronder vermelde gegevens zijn historisch.
Stichting Save Alternative Venues is op 31 december 2021 uitgeschreven bij de KVK.
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