Jaarverslag 2020
Algemeen:
2020 kenmerkte zich, vooral in het begin van dit kalenderjaar, door nog een aantal
activiteiten. Nog nagekomen verplichtingen van het project Drieluik en de start en vervolg
van Ciske de Rat. Verder stond het jaar in het teken van de Corona pandemie. In augustus is
geprobeerd nog e.e.a. op te pakken, maar dat bleek na enkele weken al niet meer mogelijk.
Bestuur samenstelling en vergaderingen:
Het bestuur is in 2020 onveranderd gebleven. Naast regelmatig informeel overleg is er 1
officiële bestuursvergadering geweest. Door de Corona hebben er significant minder tot
geen officiële vergaderingen plaatsgevonden. Wel nog in maart een gezellige eetwerkbespreking.
Bestuursactiviteiten:
Er is wel overleg gevoerd met een aantal instanties. O.a. Muziektheater de Kanaalstreek,
Nostalgia Tempus Fugit, Provincie Groningen en Drenthe en Gemmeente Noord Groningen.
Planning:
Er is geen planning voor 2021 gemaakt omdat de situatie omtrent Corona nog niet duidelijk
is. Een kleine kans voor het opstarten van het project Ciske de Rat of een wat grotere kans
op kleinere producties. Voornamelijk concerten en optredens van Nostalgia Tempus Fugit,
Het Ensemble Sarastro en Het Ensemble Sophia.
Tempus Fugit:
Met deze groep zijn duidelijke afspraken gemaakt t.a.v. inkomsten, uitgaven, bijdragen etc.
Optredens verliepen via de Stichting en de Stichting probeerde interessante optredens te
bewerkstelligen en te faciliteren. In december is besloten de groep op te heffen. De
coordinatoren en de voorzitter Sarastro zullen later in 2021 bekijken hoe e.e.a. eventueel
opnieuw vorm gegeven kan worden.
Website:
De website www.stichtingsarastro.nl wordt nog steeds onderhouden en actueel gehouden
door Nico. De website van Muziektheater de Kanaalstreek wordt gefasciliteerd door
Stichting Sarastro
Boekhouding:
De boekhouding is in 2020 wederom naar tevredenheid gedaan door Evert Vloothuis. Ook
voor 2021 zal hij hiervoor gevraagd worden.
Donateurs:
Blijft een aandachtspunt. Steeds minder. Mede door de coronapoblematiek.
Vrijwilligers:
Een enkele vrijwilliger heeft zich dit jaar voor de Stichting ingezet. Tevens heeft er
verrekening plaatsgevonden met 2019. Voor al administratief en het uitwerken van
muziektranscripties. Daarnaarnaast het coördineren van geplande activiteiten.
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