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Bestuursverslag
Bestuur
Het bestuur werd in 2019 gevormd door:
Jos van de Wouw (voorzitter) - advocaat VANDEWOUW Zakelijke Advocatuur
Peter Ketelaars (penningmeester) - lid dagelijks bestuur Waterschap Aa en Maas
Cassandra Vugts (algemeen bestuurslid) - directeur SPARK Campus
Lieke Hooft van Huysduynen (algemeen bestuurslid) - manager Koning Willem 1 College
Peke Hofman (algemeen bestuurslid) - Publicist, curator, voormalig directeur CBK 's-Hertogenbosch
Stichting Bosch Parade voldoet aan de Governance Code Cultuur en heeft in 2019 de status van culturele ANSI
verworven om doneren gemakkelijker te maken. Het bestuur had in 2019 zes stichtingsvergaderingen.
Comité van Aanbeveling
Tijdens de organisatie van editie 2019 is een Comité van Aanbeveling opgericht. Het Comité van Aanbeveling
speelt een belangrijke ambassadeursrol in de stad en de provincie. Daarnaast adviseert het Comité zowel het
bestuur als het directieteam bij alle actuele onderwerpen.
Ton Rombouts, senator en oud-burgemeester van 's-Hertogenbosch
Heleen Herbert, chief commercial officer bij Heijmans
Charles de Mooij, directeur Het Noord-Brabants Museum
John Groenewoud, president at Built to Build Vastgoed B.V.
Organisatieteam
De dagelijkse organisatie van Bosch Parade is in handen van:
Miesjel van Gerwen, artistiek leider
Erik de Jong, zakelijk leider
Zij werkten samen met een groep van ervaren professionals om Bosch Parade te realiseren:
Claire van Nunen, hoofd marketing en communicatie
Stephan Grilis, hoofd productie
Miriam Alders, community manager
Anneloes Ebing, vrijwilligerscoördinator
Tessa van Helvoirt, stagiair
Hiernaast is het productieteam tijdens Bosch Parade uitgebreid met vijf professionals die aan wal en op het water
de productie begeleidden. Stichting Bosch Parade is voornemens om met dezelfde personen de volgende edities te
organiseren.
DNA Bosch Parade
Bosch Parade wil professionele kunst inzetten om mensen te verbinden, te inspireren en te verrassen zoals
Jheronimus Bosch (1450-1516) dat 500 jaar geleden deed en nog steeds doet. Hiermee laten we al onze
bezoekers als 'hedendaagse Jheronimussen' naar de wereld kijken en maken we die wereld iets eigenzinniger en
socialer. Het DNA van Bosch Parade onderscheidt zich in:
Oorspronkelijkheid
Bosch Parade heeft een zeer herkenbare artistieke signatuur door het werken met kunst op het water in de vorm
van een drijvende optocht met Jheronimus Bosch als inspiratiebron. Aangevuld met een multidisciplinaire houding
en de samenwerking met de stad en haar bewoners bij de totstandkoming van de werken. Dat levert nieuw,
verrassend en eigentijds werk op van hoog artistiek niveau, gedragen door en uitgevoerd met de gemeenschap.
Hiermee levert Bosch Parade een wereldwijd unieke bijdrage aan de kunstensector.
Vakmanschap
Bosch Parade zet in op topkwaliteit om het evenement te realiseren. Het programma wordt volledig ontwikkeld door
professionele kunstenaars van diverse disciplines en uitgevoerd onder hun leiding. Daaraan worden diverse
nieuwe artistieke lagen toegevoegd door het werken in een collectief en het aantrekken van een topkunstenaar
voor extra kwaliteitsimpulsen en voor coaching van jonge kunstenaars. In dialoog met elkaar ontstijgt het werk het
individuele, maar met respect voor elkaars eigen signatuur en artistieke vrijheid in de uitvoering.
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Zeggingskracht
De impact van werken met kunst op het water is groot. Duizenden bezoekers, jong en oud, hoog of laag opgeleid,
nationaal of internationaal, worden geraakt door hedendaagse kunst, die in een schitterend decor van de oude stad
voorbij komt drijven. De inzet van grote groepen amateuruitvoerenden en vrijwilligers in de parade maakt het geheel
bovendien een spectaculaire tocht die de bezoekers niet snel vergeten.
Vernieuwing 2019
Als basis voor de organisatie van Bosch Parade in 2019 zijn drie hoofdvragen opgesteld samen met Brabant C.
Deze vragen zijn beantwoord en geëvalueerd met het bestuur.
Artistieke Vernieuwing
Hoe de artistieke samenwerking zo vorm te geven dat de parade artistiek naar een hoger niveau wordt
getild, zodat de beleving voor het publiek versterkt wordt en zodat dat werkt in een collectief van
verschillende kunstdisciplines? En: hoe artistieke samenwerking zo vorm te geven dat topkunstenaar en
collectief gezamenlijk kunnen komen tot de realisatie van Bosch Parade?
Door een interdisciplinair collectief te laten samenwerken om tot een gezamenlijk concept te komen, is Bosch
Parade erin geslaagd om zowel de parade naar een nieuw niveau te tillen als de beleving voor het publiek te
versterken. Zowel het publiek als de pers reageerden positief: 'de beste parade ooit', kopte het Brabants Dagblad.
Goed aan de werkwijze is dat alleen al de discussies tussen verschillende professionals het eindresultaat per
individueel werk vergroot hebben. Het presenteren van de Parade als voorstelling van iets meer dan een uur is voor
het publiek een fantastische toevoeging.
De samenwerking in het collectief zelf vraagt om meer aandacht. In de opstartfase werkte het als collectief
uitstekend. In de uitvoeringsfase, nadat de kunstenaars geselecteerd zijn, is echter een uitvoerend team nodig met
een heldere rolverdeling en duidelijk mandaat. Gezamenlijke bouwtijd op één locatie is een grote pré en in de
laatste weken is meer tijd nodig voor repetitie. Een meer gefaseerde planning, met duidelijke bewaking vanuit het
ondersteunende team, kan het artistieke eindresultaat absoluut verder bevorderen.
The Mothership als topkunstenaar leverde in de praktijk van deze editie helaas niets op. In de uitvoering bleef het
door omstandigheden beperkt tot een weliswaar inspirerend, maar niet uitgevoerd plan. Deelname door een of
meer topkunstenaars kan naar onze overtuiging zeker een kwaliteitsimpuls geven. Door sterke beeldende
bijdrages, maar vooral ook als inspirator (zoals dit jaar de Russische Alena Kogan) en coach voor jonge makers.
Financieel Zelfstandig
Hoe de financieringsmix uit te breiden en verschillende verdienmodellen te matchen op de doelgroepen en
daaraan gelinkt, hoe de (inter-) nationale bezoeker goed te bedienen?
Bosch Parade is er zeer wel in geslaagd de financieringsmix te verbreden en verschillende verdienmodellen aan
het evenement toe te voegen. Zowel publieksinkomsten, private fondsen, diverse overheidsfondsen en sponsoring
werden toegevoegd aan het financieringsmodel van Bosch Parade. Voor alle details wordt verwezen naar het
financieel verslag.
Het matchen van de doelgroepen op verdienmodellen is positief verlopen. Zowel voor het bedrijfsleven, als het
publiek als de toerist werden eigen verdienmodellen gemaakt in de vorm van relatie-evenementen, tribuneplaatsen
en rondleidingen door de stad. Al deze onderdelen leverde Bosch Parade meer op dan de kosten van de modellen.
De gestelde bezoekersaantallen werden behaald, maar de organisatie ziet ook dat er nog veel ruimte is om uit te
breiden in de arrangementen en verkoop. De doelgroep zit in heel Nederland, maar vooral ook in het buitenland.
Hen bereiken vraagt verdubbeling van het marketingbudget voor promotiemiddelen en organisatiekracht.

Bosch Parade kan dus vooral groeien in het bedienen van de (inter)nationale bezoeker. Daar zal toch eerst de
Gemeente 's-Hertogenbosch een uitspraak over moeten doen, zodat wij ook Visit Brabant bij het evenement
kunnen betrekken.

abe(ff::.c~ants
Abel accountants bv

Gewaurmrit voor iietfiatoeleed
n der

Jaarrekening Bosch Parade

Pagina 4

C

_.

M_
:_~_
~_RAD
_E

____,

Community Heractiveren
Hoe de Bosch Parade community, bestaande uit inwoners van de stad en Brabant, zo te betrekken dat zij
zich duurzaam gaan verbinden aan het evenement?
Bosch Parade is er met meer dan 300 deelnemers en vrijwilligers per dag en ruim 400 in totaal in geslaagd een
zeer grote community aan zich te binden. De Community kwam vooral uit verschillende steden. 's-Hertogenbosch
en Tilburg waren bijzonder goed vertegenwoordigd. Veel van de kunstenaars werden bovendien ondersteund door
vrijwilligers bij de bouw van de kunstwerken. Daarmee is de doelstelling om inwoners beter te betrekken
ruimschoots behaald.
Groot onderdeel van het succes is het aanstellen van een community manager die de beschikking kreeg over een
goede CRM-tool. Dat heeft de basis gelegd om ook de komende jaren verder te werken aan de community die
Bosch Parade is. De vijf Bosch Parade Cafés, de twee community weekenden en onze festivalachtige opzet van de
backstage hielpen sterk in het binden van mensen.
Zelf zien wij dat we nog verder kunnen werken aan het verduurzamen. Met partijen als Wijkvereniging Copernikkel,
Sociaal Theater, Babel en het Koning Willem 1 College hebben we de samenwerking voor ons gevoel eerder
opgestart dan tot wasdom gebracht. De editie is in dat opzicht slechts een opstart voor een nog meer betrokken
community.
Programma 2019
Bosch Parade vond plaats bij daglicht en bewoog zich in een dik uur over de Dommel van het Willemsplein tot aan
de Citadel in 's-Hertogenbosch. De stadswallen, taluds en kades vormden een prachtig natuurlijke 'tribune' voor
alles wat op het water voorbijkwam. De data in 2019 waren:
Donderdag 20 juni 20.00u, Exclusieve première voor genodigd publiek
Vrijdag 21 juni 20.00u, Avonduitvoering
Zaterdag 22 juni 20.00u, Avonduitvoering
Zondag 23 juni 15.00u, Matinee-uitvoering
Hieraan voorafgaand werden twee volledige repetities gerealiseerd. Op zondagmiddag 16 juni was de eerste
doorloop. Op dinsdag 18 juni was de generale repetitie.
's-Hertogenbosch
Voorzitter Bestuur Bosch Parade
Jos van de Wouw
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Balans
(na resultaatbestemming)

31-dec-19

ACTIVA

31-dec-18

Vlottende activa.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen
Overlopende activa

€

32.839

€

0

0

10.672

162

0

€

33.001

€

10.672

Liquide middelen

€

7.799

€

151.055

Totaal

€

40.800

€

161.727

31-dec-19

PASSIVA

€

Eigen vermogen

31-dec-18

2.873

€

2.873

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Belastingen
Nog te besteden subsidies:
Nog te betalen kosten

Totaal

€

7.903
2.224
7.215
20.585

€

16.182
0
142.672
0

€

37.927

€

158.854

€

40.800

€

161.727
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Staat van baten en lasten 2019
Jaarrekening
2019

Jaarrekening
2018

BATEN
Publieksinkomsten
Sponsoring en particulier
Publieke fondsen
Private fondsen
Eigen bijdragen
Financiële baten
Overige opbrengsten

€

24.583
36.727
273.668
77.500
24.000
0
0

€

0
0
51.828
0
0
0
0

Totaal baten

€

436.478

€

51.828

LASTEN
Voorbereidingskosten
Uitvoeringskosten
Publiciteit en communicatie
Overige kosten
Financiële baten en lasten

17.533
330.753
69.365
18.827
0

50.776
0
0
1.052
0

Totaal lasten

€

436.478

€

51.828

Resultaat

€

0

€

0

Eigen vermogen

€

0 €

0

Resultaatbestemming

€

0 €

0

Bestemming resultaat
Toevoeging/onttrekking aan:
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Kasstroomoverzicht 2019
Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat normale bedrijfsuitoefening

0

€

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

€

0
0
0

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- vorderingen
- kortlopende schulden (exclusief schulden
aan kredietinstellingen)

€

0

-22.329
-120.927
€

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste activa

€

-143.257
-143.257

0
0
0

€

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Overige mutaties eigen vermogen

€

0

0
0
0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

€

Mutatie Liquide Middelen

€

0

-143.257

======

Liquide Middelen
31-12-2018
Totaal liquide middelen

Jaarrekening Bosch Parade

€

151.055
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Algemene toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Algemeen
Stichting Bosch Parade is juridisch opgericht per 8-4-2005 en is gevestigd in 's-Hertogenbosch.
De statuten zijn 0p 5-11-2018 gewijzigd.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
1. De stichting heeft ten doel: het minimaal tweejaarlijks realiseren en produceren van de
publiekstoegankelijke en hedendaagse kunstmanifestatie "Bosch Parade" te 's-Hertogenbosch, alsmede
het realiseren en produceren van overige culturele evenementen, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het realiseren van beeldende kunst
manifestaties, voorstellingen, film-, muziek-, theater- en televisieproducties alsmede exposities.
3. De stichting zal zich voor wat betreft de inrichting van haar organisatie, de wijze van besluitvorming en de
verhouding tussen bestuur en directie laten leiden door de Governance Code Cultuur en hanteert daarbij het
adagium "pas toe of leg uit".
4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn in de zin van artikel 5b van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake
rijksbelastingen 1994 danwel een sociaal belang behartigende instelling, in de zin van artikel 5c van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Inschrijving Kamer van Koophandel
De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 17177144
Schattingen
Bij de totstandkoming van de jaarrekening van de stichting moet het bestuur schattingen maken en
aannames doen. Deze schattingen en aannames zijn van invloed op de gerapporteerde activa en passiva,
de vermelding van niet uit de balans blijkende activa en passiva op balansdatum en op de opbrengsten
en kosten in de periode waarover wordt gerapporteerd. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van
deze schattingen en aannames.
De schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien alsmede in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving (RJ) 640 "organisaties zonder winststreven", die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.
AIie bedragen zijn vermeld of zijn opgenomen in euro's.
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Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van voorgaand jaar.
Operationele leasing
Bij de stichting kunnen er huur- en leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en
nadelen die aan eigendom zijn verbonden niet bij de stichting liggen. Deze huur- en leasecontracten
worden verantwoord als operationele leasing (niet op de balans). Huur- en leasebetalingen worden,
rekening houdend met relevante ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt
in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten en/of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren
tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als
gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas-, bank- en spaartegoeden met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Egalisatiereserves, algemene reserve, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen als onderdeel
van het eigen vermogen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves
De stichting kan een deel van haar eigen vermogen reserveren om invulling te geven aan specifieke
doelstellingen. Het gaat hierbij om zogenaamde bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves
worden door het bestuur vastgesteld.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar met in
achtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze
gerealiseerd zijn.
Baten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan deze verslagperiode
toegerekend.
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Overige bedrijfskosten
De lasten worden bepaald met in achtneming van hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het verslagjaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Lasten uit voorgaande jaren die in het boekjaar zijn geconstateerd, worden aan deze verslagperiode
toegerekend.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde
(te betalen) interest.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de vrij beschikbare liquide middelen van de stichting. Ontvangsten en uitgaven
uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstromen uit operationele activiteiten.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van geldmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
Continuiteit
Het eigen vermogen per 31 december 2019 is €2.873,-Het resultaat over het boekjaar 2019 is nihil.
Gebeurtenissen na balansdatum:
Uiteraard volgt de organisatie van Bosch Parade de ontwikkelingen van de Covid-19 uitbraak op de voet.
Op dit moment kunnen we nog niet voorzien wat de situatie is in juni 2021. Daarom organiseren wij Bosch
Parade zoals gepland. In een uiterst geval kan het besluit vallen om een jaar uit te stellen. Uitgangspunt is
altijd een parade die veilig is voor deelnemers en voor publiek. Uiteraard informeren wij tijdig over eventuele
beslissingen.
Haalbaarheid en risico's
De haalbaarheidsrisico's van het gehele evenement worden gespreid door in de verschillende pijlers te
werken: parade, Tuin der Lusten en doorontwikkeling. De parade is de hoofdpijler. De Tuin der Lusten is
onze bestaande ontmoetingsplaats die vanaf 2021 wordt opengesteld voor publiek. De doorontwikkelingen
zijn gestart vanaf 2020 met internationale projecten en doorontwikkeling van individueel werk. Risico's zo
veel mogelijk binnen de separate pijlers belegd. Heldere afspraken worden met opdrachtverlening
vastgelegd.
Per editie staan praktische haalbaarheid en veiligheid van de tableaus centraal. De productieleiding van
Bosch Parade heeft ruime ervaring met werken op het water. Die expertise wordt uitdrukkelijk en bindend
aangeboden aan de deelnemende makers. Tableaus worden zoveel mogelijk schaalbaar en gefaseerd
opgezet om risico's te verkleinen en doorontwikkeling kansrijker te maken.
Bosch Parade is een buitenevenement en heeft daarom diverse weerscenario's ontwikkeld voor hitte,
regen, storm en hoogwater. Er worden meerdere uitvoeringen geprogrammeerd, waardoor doorgang
gegarandeerd is. De randprogrammering en arrangementen zijn bij slecht weer overdekt.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA
Vaste activa.
31-dec
2019

31-dec
2018

Vorderingen en vlottende activa.
Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren
voorziening dubieuze debiteuren

€

€

€

32.839
0
32.839

€

0
0
0

€

0

€

10.672

€
€

162
162

€
€

0
0

€

6.799

€

150.055

€

1.000
7.799

€

1.000
151.055

Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.
Belastingen
Omzetbelasting
Overlopende activa
vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen
Rabobank lopende rekening
Rabobank spaarrekening
Totaal
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

abef!;.~tants
Abel accountants bv

ewaarmerit vor iderhfiedoelende
ar
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Toelichting op de balans per31december 2019
PASSIVA
31-dec
2019

31-dec
2018

Eigen vermogen.
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming

€

2.873
0

€

2.873
0

Saldo per 31 december

€

2.873

€

2.873

€

7.903

€

16.182

€

2.224
2.224

€
€

0
-----0

0

€

142.672

Kortlopende schulden en overlopende passiva.
Crediteuren
Belastingen
Te betalen omzetbelasting

Nog te besteden subsidies:
Gem. Den Bosch & Provincie Nbr.

€

6.721

Cultuurparticipatie

0

494

Balansirovka Art Project - uitwisseling
Totaal

€

7.215

€

142.672

Nog te betalen kosten

€

20.585

€

0

abel~co -~- nts
Abel at

untants bv

ewaait vssr leniedlende

Jaarrekening Bosch Parade

Pagina 14

=

IggE

Toelichting op de staat van baten en lasten 2019
2019

2018

BATEN
Publieksinkomsten

Uitkoopsommen
Recettes
Overige inkomsten
Totaal

€

0

€

0

34.213 €
2.514
36.727 €

0

51.828

€

100.000 €
6.499
24.498
142.672
273.668 €

0

€

17.500 €
60.000
77.500 €

€

24.000 €
24.000 €

0
0

€

€

3.050
10.570
10.962
24.583

Sponsoring en particulier

Sponsoring
Crowdfunding
Totaal

€
€

0

Publieke fondsen

Gemeente den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Landelijke publieke fondsen, overheden e.d.
Egalisatie uit 2018
Totaal

€

51.828

Private fondsen

Private fondsen klein
Private fondsen groot
Totaal

0

Eigen bijdragen

Eigen bijdrage coproducenten
Totaal
Financiële baten

Renteopbrengsten en betalingsverschillen

€

0

€

0

.%2ge
Cenaurnit vesr drefai edoe mrde

Jaarrekening Bosch Parade
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CIA
2019

2018

LASTEN
Voorbereidingskosten
Totaal

Uitvoeringskosten
Totaal

€
€

17.533
17.533

€
€

50.776
50.776

€
€

330.753
330.753

€
€

0
0

Bezoldiging bestuurders
De bestuurders zijn onbezoldigd.
Er is geen sprake van verstrekte leningen, voorschotten of garanties aan bestuurders.

Publiciteit en communicatie
Totaal

Overige kosten
Totaal

€
€

69.365
69.365

€
€

0
0

€
€

18.827
18.827

€
€

1.052
1.052

2019

2018

LASTEN
Financiële baten en lasten
Rente en bankkosten
Totaal

€
€

n de jaarrekening door bestuur,

0

Jos van

0
0

c

22 juli 2020

'5- [er(oqlo 5cl

lo

w.g.

€

ht>z

'5-Helo qenbo 5ch
O(penningm

q. 2020

ster bestuur)

.%%..E»
l accountants bv
Abe
Ceaurte vesr iresffatedea'sir9
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Overige gegevens
Statutaire regeling inzake resultaatbestemming
Statutair zijn geen aanvullende bepalingen opgenomen over de bestemming van het resultaat.

Voorstel resultaatbestemming 2019
Het resultaat is als volgt verwerkt in de balans:
Ten laste van het eigen vermogen

€

0

Resultaat

€

0

Jaarrekening Bosch Parade
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