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Voor  u  ligt  de  jaarrekening  over  het  jaar  2013  van  Stichting  Circus  Kabel
Bij  de  samenstelling  hiervan  hebben  wij  de  gegevens  gebruikt  die  door  ons  kantoor  zijn  ingevoerd  aan  de  hand  van
de  gegevens  welke  u  ons  verstrekt  heeft.
De    verantwoordelijkheid  over  de  juistheid  van  deze  gegevens  ligt  bij  u.

CircusKabel  is  opgericht  in  2010  om  het  circusspel  voor  iedereen  mogelijk  te  maken.  Ongeacht  hun  klasse  of  
leefsituatie.  Circuskabel  is  een  Nederlandse  stichting  die  circuslessen  geeft  in  Delft  en  Wassenaar    en  daarnaast  nu  
bezig  is  met  dit  project  in  Argentinië.  
Het  project  in  Argentinië  zal  uitgevoerd  worden  door  Martin  Iskra  en  Magui  Casares,  die  de  stichting  in  2010  hebben  
opgericht.  Zij  zijn  beiden  professionele  circus  artiesten/  trainers  met  meer  dan  10  jaar  ervaring  in  het  geven  van  
circusworkshops  en  het  creëren  van  circus-‐  en  theatervoorstellingen  in  diverse  jeugdcircusscholen.  Martin  heeft  in  
2006  de  circusopleiding  in  Barcelona  afgerond.  Magui  is  geboren  en  opgegroeid  in  Argentinië.  Daar  heeft  zij  een  
theater  en  kunstopleiding  gevolgd.  Daarna  is  ze  naar  Europa  vertrokken  waar  ze  zich  heeft  gespecialiseerd  in  
diverse  circustechnieken.  Ze  heeft  in  Argentinië  veel  contacten  binnen  de  culturele  en  sociale  sector  opgebouwd.
Wat  uniek  is  aan  onze  werkwijze  is  de  combinatie  van  een  hoog  professionaliteitsniveau  op  cultureel  gebied  en  een  
duidelijke  focus  op  sociale  impact.  Voor  beide  initiatiefnemers  is  dit  project  een  grote  passie  waar  ze  zich  met  hart  
en  ziel  voor  inzetten.

Inhoud  van  dit  rapport:
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Balans

2013 2012 2013 2.012  
Activa

Passiva
Vaste  activa

Spelmateriaal 475   -‐   Eigen  vermogen 555   5.839  
475   -‐  

Borg  sleutel 45   45   Langlopende  schulden
45   45  

Lening  J.  Booth 650   650  
Vlottende  activa 650   650  

Vorderingen Kortlopende  schulden

Lening  M.  de  Brieder -‐   474   Crediteuren -‐   225  
Debiteuren 35   273   Nog  te  betalen  kosten 341   206  

35   746   341   431  
Liquide  middelen

Rabobank 991   6.129  
991   6.129  

Totaal 1.546   6.921   Totaal 1.546   6.921  



Resultatenrekening

2013 2012

Opbrengsten

Netto  omzet 23.018   26.636  

Bedrijfskosten

Direkte  kosten 3.217   1.610  
Indirekte  kosten 25.085   22.861  

Resultaat -‐5.284   2.165  



Toelichting  op  de  resultatenrekening

Inkomsten

Lesgelden 14.802   4.774  
Workshops 1.308   2.475  
Festivals -‐   61  
Subsidie  Project  Argentina 6.908   19.326  

23.018   100% 26.636   100%
Directe  kosten

Inhuren  docenten 3.095   13% 1.610   6%
Onkosten  lessen 122  

3.217   1.610  

Brutowinst 19.801   86% 25.026   94%

INDIRECTE  KOSTEN

Project  Argentina

Trainers 12.500   54% 5.000   19%
Reis  en  verblijfskosten -‐   0% 8.485   32%
Huur  pand -‐   0% 3.000   11%
Aanschaf  materiaal 136   1% 320   1%

12.636   55% 16.805   63%
Kantoorkosten

Zaalhuur 3.006   13% 1.915   7%
Kantoorkosten 26   0% 120   0%
Aanschaf/onderhoud  kleininventaris 139   1% 82   0%
Aanschaf/onderhoud  spelmateriaal 1.131   5% 858   3%
Telefoon 10   0% -‐   0%
Portikosten 12   0% 48   0%
Printkosten 82   0% 85   0%
Automatiseringskosten 83   0% 29   0%
Contributies/bijdragen -‐   0% 35   0%
Vrijwilligers 5.480   24% 1.109   4%
Promotie -‐   0% -‐   0%

9.969   43% 4.281   16%
reis/autokosten

Reiskosten  OV 809   4% 406   2%
Benzinevergoeding 554   2% 449   2%
Autoverzekering -‐   0% 229   1%
Overige  autokosten 6   0% 6   0%
Huur  auto/aanhanger 455   2% 43   0%
Onderhoud  bus 273   1% 255   1%

2.097   9% 1.387   5%
Overige  kosten

Cursussen 15   0% 95   0%
Bankkosten 258   1% 193   1%
Overige  kosten 85   0% 100   0%

358   2% 388   1%

Totaal  indirecte  kosten 25.060   109% 22.861   86%

Afschrijvingskosten  spelmateriaal 25   0% -‐   0%

BEDRIJFSRESULTAAT -‐5.284   -‐23% 2.165   8%



Vermogensvergelijking

2013 2012

Eigen  vermogen  begin  boekjaar 5.839   3.674  

Resultaat  lopend  boekjaar -‐5.284   2.165  

Eigen  vermogen  eind  boekjaar 555   5.839  



Materiële  vaste  activa

Overzicht  materiële  vaste  activa  2013

Datum Waarde Cummulatieve Boekwaarde (des)investering Afschrijving Boekwaarde
aanschaf aanschaf afschrijvingen 31-‐12-‐2012 2013 31-‐12-‐2013

30-‐9-‐2013 -‐   -‐   -‐   500   25   475  


