Financieel verslag 2018
Bestuursverslag
Stichting Free&Style is opgericht in juni 2015. De stichting stelt zich ten doel
amateurkunst bevorderen op het gebied van dans en cultuur, bijdragen aan de
talentprofessionalisering van amateurdansers en het produceren en realiseren
van dans- en kunstvoorstellingen. Vanuit deze visie heeft de stichting in 2015
hun eerste project dansfestival Voetjes van de Vloer gerealiseerd.
Voetjes van de Vloer; een jaarlijks festival in Amsterdam Zuidoost waar iedere
bezoeker, van jong tot oud zich kon uiten met, of inspireren door dans. Het doel
van Voetjes van de Vloer is dansers van verschillende niveaus en voornamelijk
inwoners van Amsterdam Zuidoost met elkaar in contact laten komen: van de
dame die gewoon danst omdat ze het leuk vindt tot de danseres die al jaren
danst op professioneel niveau, tot de absolute niet-dansers: op Voetjes van de
Vloer moesten zij allemaal de kans krijgen om te genieten van mooie optredens
van verschillende niveaus vanuit allerlei andere culturen.
Terugkijkend op 4 jaarlijkse edities kunnen wij met tevredenheid concluderen
dat exact datgene bereikt is; Voetjes van de Vloer heeft jong en oud samen doen
komen, geboeid en verleid om mee te doen. Zuidoost heeft samen gedanst,
samen gelachen, samen gejuicht voor de talenten van dit stadsdeel en samen
gewerkt aan een top festival: het toverwoord was SAMEN.
Hoewel Voetjes van de Vloer voor iedereen was, bleek het festival vooral de jeugd
een kans te bieden zichtzelf te laten zien: Het grootste deel van de actieve
bezoekers was tussen de 12 en 23 jaar (passieve bezoekers van 4-55).
In 2018 heeft Free&Style de eerste dansvoorstelling. (Y)our Eyes Only die de
stichting heeft geproduceerd. Deze is sinds de première begin juni 2018 al
meerdere malen uitgevoerd. Het stuk bestaat om 5 professionele dansers uit
Amsterdam Zuidoost, die het verhaal vertellen over het opgroeien in deze
omgeving. Na de première heeft de voorstelling zelfstandig al meerdere
optredens weten te boeken,
Tevens heeft de stichting Bijlmerjam opgezet, een jamsessie voor hiphopdansers
in Zuidoost.
In de afgelopen jaren heeft Free&Style ook meegewerkt aan diverse
programmeringen m.b.t. dans in Zuidoost., waaronder 2-on-2 Garage Battle en
Kwaku Summer Festival

.

Toelichting financiële cijfers.
(Y)our Eyes Only is tot en met de première gesubsidieerd door Stadsdeel
Zuidoost in het kader van 50 jaar Bijlmer. Overige inkomsten waren de
toegangsprijs voor de kaarten.
Momenteel wordt (een deel van) de voorstelling geboekt voor diverse optredens.
De inkomsten hiervan gaat naar de dansers
In juli 2018 zijn alle kosten verantwoord.
Voetjes van de Vloer is in 2018 gesubsidieerd door het Stadsdeel in het kader van
50 Jaar Bijlmer, maar door wederdiensten voor Kwaku en XSAGA, een
particuliere gift en onze eigen bijdrage. Het festival vraagt geen toegang voor de
entree. In januari 2019 zijn alle kosten verantwoord.
De stichting heeft nog geen vaste materiele activa.
De stichting heeft geen winstoogmerk, alleen inkomsten zijn uitsluitend ten
behoeve van het realiseren en uitvoeren van de kunstprojecten.
De ontwikkelingen voor 2019 zijn:
- Vijfde editie van Voetjes van de Vloer,
- Het uitvoeren van de dansvoorstelling (Y)our Eyes Only buiten Amsterdam,
- Mogelijkheden bekijken om #Bijlmerbattle wederom te organiseren.
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Activa

31-12-2018

01-07-2018

- Vaste activa

€0

€

Debiteuren
Liquide Middelen:

€ 0
€ 100

€ 2000
€ 11.655

TOTAAL

€ 100

€ 13.655

Crediteuren

€ 100

€

432

TOTAAL

€ 100

€

432

0

- Vlottende activa

Passiva

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
BATEN
STADSDEEL AMSTERDAM ZUIDOOST
TICKETVERKOOP (Y)OUR EYES ONLY
KWAKU
BIJLMER DANST!
PARTICULIERE GIFT VOETJES VAN DE VLOER
EIGEN BIJDRAGE VOETJES VAN DE VLOER
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-OVERIGE OPTREDENS
FRINGE FESTIVAL
IMAGINE IC
UITMARKT
ONDERNEMERSTAFEL ZO!
SWAZOOM
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LASTEN
VOETJES VAN DE VLOER
(Y)OUR EYES ONLY
DANSERS + Productie OVERIGE OPTREDENS
TOTAAL

RESULTAAT
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SLOTWOORD:

AL DEZE ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN KUNNEN ALLEEN
GEREALISEERD WORDEN DOOR DE FLEXIBELE INZET VAN ONZE SPONSOREN,
EN DE SAMENWERKINGEN WAARBIJ WIJ FLINKE KORTINGEN ONTVANGEN,
DIE JAARLIJKS KLAAR STAAN OM ONZE DOELEN TE REALISREN.

DEZE JAARREKING IS OPGESTELD 0P 7 JANUARI 2018

BESTUUR FREE& STYLE, STATUTAIR GEVESTIGD IN AMSTELVEEN

VOORZITTER:
G.R. ALBERTZOON

PENNINGMEESTER:
I. LASRY

