Jaarverslag 2021

Algemeen:
Het jaar 2021 werd evenals het vorige jaar beheerst door de Coranaperikelen. Het had een groot
effect op de activiteiten van de Stichting. Vele initiatieven en voorstellingen kondn niet doorgaan.
Veel tijd en energie is gestoken in de voorstelling Ciske de Rat die nu november 2022 in het theater
opgevoerd moet worden. De inzet van de Stichtting behelst voornamelijk een adviserende en
financiële steun.
Ok zijn er een aantal reptities geweest voor de diverse ensembles en is gewerkt an het groepsgevoel,
wat met de Corona in de verdrukking deigt te komen. Informele veilige bijeenkomsten zijn daartoe
georganiseerd. Zowel voor de Ensembles als het bestuur.
Zenders en overige bezittingen:
Omdat de Stichting over een jaar opgeheven zal worden, mede door de Covid, zijn een deel van de
bezittingen, waaronder de zender en ontvangers verkocht. In dit geval aan Muziektheater de
Kanaalstreek, met de bedinging dat z voor de Stichting nog vrijelijk gebruikt kunnen worden indien
nodig.
Website:
De website www.stichtingsarastro.nl wordt nog steeds onderhouden en actueel gehouden door Nico
Vloothuis
Boekhouding:
De boekhouding is in 2021 naar tevredenheid gedaan door Evert Vloothuis. Ook voor 2022 zal hij
hiervoor gevraagd worden. Kosten daarvoor worden vergoed.
Ciske de Rat:
Dit is een samenwerkingsproject tussen MdK en de Stichting. Stichting Sarastro verleent in deze
ondersteunende en financële diensten. Coordinator is Ilse Hilde de Jager.
Donateurs:
2021 is een slecht jaar. De inkomsten uit donaties loopt, mede door de Covid, drastisch terug.
Aangezien er ook geen inkomsten zijn uit recettes worden de reserves van de Stichting steeds kleiner.
De leden van Tempus Fugit donateren wel een vast bedrag per maand.
Vrijwilligers:
Een enkele vrijwilliger heeft zich het afgelopen jaar ingespannen om noodzakelijke ondersteuning te
geven waar nodig.
Bestuursbesluit:
Het bestuur heeft besloten, gezien de ontwikkelingen, om de Stichting met ingang van 1 januari 2023
op te heffen.
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