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Stichting gegevens
Adres van Stichting Dear T,:

Borneostraat 22
3531 PK Utrecht

RSIN Nummer:
KvK Nummer:
Statutaire vestigingsplaats:
Website:

860106524
75008343
Utrecht
www.dear-t.nl

Bestuursleden:

Voorzitter:
Ine te Rietstap
Penningmeester: Rosanne Procee
Secretaris:
Rick de Gier

Datum van goedkeuring: 22-04-2021
Penningmeester:
Rossanne Procee
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Doelstelling, missie en visie
Doelstelling Stichting
Het bevorderen van kunst en cultuur met behulp van theater en muziek
door onder meer het creëren en uitvoeren van theatervoorstellingen
voor zowel jeugd als volwassenen.
Visie
Dear T, maakt vernieuwend theater dat nadrukkelijk ook voor kinderen
is. Met de voorstellingen willen we kinderen en volwassenen
verwonderen en werelden laten zien waarin alles kan en mag. We
willen ervaringen geven die bijblijven, troosten en denkgrenzen
oprekken.
Missie
Met de voorstellingen willen we:
- Kinderen betrekken in het maak en uitvoeringsproces.
- Een artistieke signatuur ontwikkelen die keer op keer opnieuw
bevraagd wordt.
- Onderzoek hoog in het vaandel houden, zowel op
interdisciplinair als inhoudelijk gebied.
- Voorstellingen spelen voor alle lagen van de bevolking, niet
alleen in de theaters maar ook daarbuiten.
- Van betekenis zijn in onze standplaats Utrecht en daarbuiten.
Beloningsbeleid
Bestuurders voeren hun functie onbezoldigd uit. Verder werkt Dear T,
met een pool van freelancers die conform de cao theater en dans
betaald worden.
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Jaarverslag activiteiten
2020 Was het tweede jaar voor Stichting Dear T,. Een jaar waarin
veel is gebeurd en veel ook niet is gebeurd. Er speelden twee nieuwe
voorstellingen: David en Goliath de Smartlappenopera (6+) en De
Kleine Mens (8+) en daarnaast was ook Het Prinsensprookje (4+) nog
een aantal keer te zien.
Ondanks de Coronacrisis hebben we toch 1160 bezoekers kunnen
verwelkomen. Waarvan het grootste deel voor de festivalvoorstelling
David en Goliath de Smartlappenopera. Het publiek reageerde erg
enthousiast op dit ontwapenende verhaal en schreef daarover:
“Wat een super leuke interactieve en inspirerende voorstelling!
Groot en klein, we gaan onze ‘Goliath’ verslaan.”
“Ik vond dit de lueksten vorsteling alentijder groet Jade (8)”
Ook de filosofische voorstelling De Kleine Mens, over wat kind zijn
is en wat er verandert als je opgroeit bracht mooie woorden teweeg
bij de bezoekers:
“Briljante antwoorden van kinderen op levensvragen van
volwassenen, die zouden vaker gedeeld moeten worden.”
Ik (Tim Schouten, artistiek leider van Dear T,) kijk met genoegen
terug op dit jaar. Uiteraard hoop ik dat de gemaakte voorstellingen
in 2021 hun gemiste speelbeurten weer in kunnen halen om kinderen en
volwassen te blijven raken, inspireren en verassen!
BEZOEKERSAANTALLEN
Aantal voorstellingen:
Waarvan openbaar:
Waarvan besloten:

30
29
1

Aantal bezoekers totaal:
Waarvan kind:
Waarvan volwassen:
Online views:

1160
488
524
148

Aantal bezoekers Utrecht:
Waarvan kind:
Waarvan volwassen:

532
219
313
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Financieel jaarverslag
BALANS
Activa
Banksaldo
BTW te vorderen
Nog te ontvangen toegezegde giften
Totaal Activa

2020___ __
€ 8.876,53
€ 1.213,00
€
0,00
€ 10.090,53

Passiva
Totale algemene reserve
Totale bestemde reserve - Prinsensprookje
Totale bestemde reserve - David en Goliath
Crediteuren
Totaal Passiva

2020 _____
€ 2.039,07
€ 8.000,00
€
51,46
€
0,00
€ 10.090,53

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Donaties en giften
Particuliere fondsen
Subsidies van overheden
Uitkoopsommen
Inkomsten kaartverkoop
Afrondingsverschil BTW
Totale Baten

2020 _____
€ 2.681,85
€ 5.750,00
€ 15.386,25
€ 6.313,42
€
0,00
€
6,53
€ 30.138,05

Lasten
Projectkosten
Projectkosten
Projectkosten
Kosten beheer
Totale Lasten

2020 ______
€ 19.167,80
€ 3.650,00
€ 1.757,52
€
293,20
€ 24.868,52

- Personeel
- Werving
– Overig
en administratie

Saldo baten en lasten

€
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5.269,53

