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Samenvatting
Persoonlijke groei is mogelijk, tot de laatste snik.
Ouder worden is een eenzaam proces dat veel afscheid kent:
afscheid van je werk, je gezonde en strakke lichaam, je mobiliteit
en – het ergste van alles – je dierbaren. UP! daagt met haar
programma’s het publiek uit dat veelkoppige monster onder ogen
te zien en met zichzelf én elkaar in gesprek te gaan over deze
ingewikkelde thema’s, voor het te laat is.
In 2018 is UP! als nieuwe beweging rond ouder worden sterk
gegroeid en meerdere programma-formats gaan ontwikkelen. Het
publiek blijkt de eigenzinnige en persoonlijke aanpak van UP! te
waarderen en bezocht in grote getale onze live programma’s.
Ook organisaties weten UP! steeds beter te vinden, als ze ‘ouder
worden anno nu’ op een actieve manier onder de aandacht willen
brengen of in contact willen komen met de oudere doelgroepen.
We kijken terug op een enerverend jaar, waarin een klein team een
indrukwekkend aantal activiteiten wist te realiseren. Inmiddels is
een echte UP! methodiek ontstaan.
UP! brengt schurende thema’s - die ertoe doen als je ouder wordt
- onder de aandacht in gewone mensentaal, op een manier die
mensen bewust maakt én aanzet tot actie.
UP! in Amsterdam
In 2018 vonden 8 succesvolle maandelijkse talkshows plaats in
De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Onder hen waren opvallend
veel mannen. De thema’s waren zeer uiteenlopend, van seks &
intimiteit tot technologie, van wonen tot rouw.
UP! realiseerde ook een groot regio event rond het thema Blijf
in Beweging in Deventer en een conferentie over ouderen,
cultuurparticipatie en eenzaamheid in Leeuwarden: What’s Up.
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In je Uppie
Tot slot ontwikkelde UP! een nieuw toegankelijk gespreksformat:
In je Uppie. Ouderen delen met generatiegenoten gevoelens en
ervaringen rond lastige onderwerpen als spijt, familie en afscheid.
De fondsen RCOAK en Sluyterman van Loo omarmden dit idee
en maakten niet alleen een uitgebreide pilot in Friesland en
Amsterdam mogelijk, maar lieten ook gelijk een onderzoek naar
de impact op de deelnemende ouderen verrichten, onder leiding
van prof. dr. Maurice de Greef (VU Brussel).
Up! is niet meer weg te denken
De waarde van ouder worden verdient aandacht, pas dan
verzilveren we de vergrijzing. UP! heeft haar bestaansrecht
bewezen en kijkt uit naar het vervolg in 2019, waarin we de UP!
methodiek willen uitbreiden en verdiepen. UP! gaat het land in
om ouderen aan te zetten, opdat ze bewust deze levensfase onder
ogen zien. We willen partners mobiliseren om onze eigentijdse
visie op ouder worden te versterken en samen de beeldvorming op
ouderen te laten kantelen van kwetsbaar en duur naar zelfbewust
en waardevol.
We zijn bijzonder verheugd over de samenwerking die we
inmiddels met FNO en het ministerie van VWS hebben
gerealiseerd en hopen dat er meerdere samenwerkingen in het
verschiet liggen.
Graag tot ziens bij één van de UP! programma’s,
Pierre Ballings
voorzitter stichting MOAI
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ACTIVITEITEN
1. TALKSHOWS IN DE NIEUWE LIEFDE
“Ik ben niet bezig met ouder worden. Ik ben bezig met leven, met de
dood in zicht. Leven en dood en de ruimte daartussen. Wat doe je
daarmee? Dat is het punt.”
							
Ruud de Bleij (72)
Met dank aan de gemeente Amsterdam en ZonMW heeft UP!
een serie van 8 talkshows in De Nieuwe Liefde in Amsterdam
gerealiseerd. Deze talkshows waren vanaf het begin een groot
succes en trokken per thema een wisselend publiek, overwegend
65+. Elke avond werd bezocht door zo’n 200 bezoekers, onder wie
verrassend veel mannen.
Er is een grote behoefte aan zingeving en het delen van
ervaringen, zo merken wij. In de talkshows – en andere UP!
programma’s - focussen we meer en meer op de dreigende risico’s
van eenzaamheid en je alleen voelen. UP! wil haar publiek wijzen
op het belang van je uit te spreken voor het te laat is (over bijv.
persoonlijke wensen, conflicten, kwetsbaarheid, doodgaan) en
hoopt in preventieve zin mensen te bemoedigen, te versterken en
in verbinding te zijn, met zichzelf én anderen.
2. FOLLOW UP EN OUDERENREDACTIE
Een week na de talkshows troffen bezoekers en initiatiefnemer
Alet Klarenbeek elkaar om door te praten over het thema van
de talkshow. Deze zgn. Follow UP bood ook de kans om andere
zaken te bevragen in het leven van ouderen. Zo ontstond een
ouderenredactie om te onderzoeken welke thema’s van belang zijn
als je ouder wordt.
Deze ouderenredactie leverde nieuwe talkshow onderwerpen op
en was de aanleiding om de thema’s familie en afscheid op te
nemen in de reeks In je Uppie gesprekken.
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3. IN JE UPPIE
“Dit is een andere kijk op ouder worden, eentje die past bij deze tijd
en die we zelf nooit zo kunnen creëren”.
Directeur welzijnsorganisatie

Na de zomer ging de pilot van In je Uppie van start, een serie van
20 methodische gesprekken met ouderen rond schurende thema’s
waarover je normaal gesproken niet zo snel praat.

08
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De gesprekken vonden plaats in Leeuwarden en de omliggende
dorpen, in Amsterdam in De Nieuwe Liefde en op diverse locaties
van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in het kader van
het project Ouderen in de Wijk.
Tientallen ouderen namen in 2018 deel aan In je Uppie in de
Friese dorpen. Het waren stuk voor stuk ontroerende en
hartverwarmende bijeenkomsten. De pilot van In je Uppie loopt
door in 2019.
Methodiek
De In je Uppie gesprekken worden geleid door UP! gespreksleiders,
die hiervoor een eendaagse training krijgen.
Elke In je Uppie opent met een mooi verhaal, liedje of gedicht,
aansluitend bij het thema.
Iedereen aan tafel praat vanuit de ik-vorm, houdt het persoonlijk
en roddelt niet.
Deelnemers voelen zich gehoord en gezien
Het werkt. De deelnemers zijn open en verbaasd over wat het delen
van verhalen oplevert, aan bemoediging en gedeelde ervaringen.
Ze voelen zich gehoord en gezien. De ouderen willen graag – zo
geven zij elke keer aan - meer In je Uppie’s en reiken zelf nieuwe
thema’s aan, zoals schaamte, vergeving en geheim.
Professionals zien een andere kant van ‘hun’ ouderen
Ook de professionals op de locaties – veelal welzijnsorganisaties zijn enthousiast.
In je Uppie heeft een toegevoegde waarde. Het effent het pad om
een ‘echt’ gesprek aan te gaan met elkaar. “De mensen met wie
we werken komen beter in hun vel te zitten, omdat ze het verhaal
kwijt kunnen waar ze anders misschien alleen mee worstelen.”
aldus een professional.
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Het delen van verhalen en daarmee betekenis kunnen geven aan
gebeurtenissen en omstandigheden is voor deelnemende ouderen
een belangrijke bron van geestelijke weerbaarheid en veerkracht.
Prof. dr. Maurice de Greef van VU Brussel doet een onderzoek
naar de impact op deelnemende ouderen. De uitkomsten worden
verwacht in het voorjaar van 2019.
In je Uppie en het onderzoek worden mogelijk gemaakt door de
ouderenfondsen RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.

4. ONTBIJTSHOW BLIJF IN BEWEGING | SCHOUWBURG DEVENTER
In de Deventer Schouwburg organiseerde UP! een grootschalig
regio event in opdracht van Fonds Nuts Ohra (FNO), dat in het
kader van haar actieprogramma Meer Veerkracht Langer Thuis de
afgelopen jaren tientallen projecten ondersteunde om kwetsbare
ouderen langer thuis te laten wonen.
FNO zocht naar manieren om de succesvolle projecten te
verduurzamen. UP! realiseerde daarom een aantrekkelijk
publieksevent, waar niet alleen de FNO projecten maar ook
andere lokale initiatieven podium kregen.
De UP! methodiek werkte optimaal. Kennis en inspiratie werden
aangeboden in de vorm van een UP! talkshow waarin Olga
Commandeur (met dagelijks 150.000 volgers bij Nederland in
Beweging) en ouderen uit FNO initiatieven vertelden hoe groot
de impact en het plezier zijn van het met lichaam en geest in
beweging blijven.
UP! had heel 2018 een samenwerking met The Voice Senior en nam
kandidaten op in de talkshows. René Bishop kreeg als altijd– ook
al was het ’s ochtends vroeg – de zaal aan het dansen.

10

Jaarverslag 2018 | Bestuursverslag

Na de talkshow was er een grote informatiemarkt, waar iedereen
gelijk in actie kon komen en zich kon inschrijven bij een veelheid
aan initiatieven. Van sport tot samen eten, van lezingen tot koren,
van sociale netwerken tot gaming. Er was echt voor elk wat wils.
De verschillende betrokkenen bij lokale initiatieven bleken
elkaar niet of nauwelijks te kennen, er werd volop genetwerkt en
informatie en kennis gedeeld.
Het videoverslag op www.upinnederland.nl geeft een mooie
indruk van deze energieke bijeenkomst.
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5. WHAT’S UP SYMPOSIUM IN LEEUWARDEN
Bij het WHAT’S UP symposium in Leeuwarden stond het thema
‘ouderen en cultuurparticipatie’ centraal, als middel tegen
(dreigende) eenzaamheid.
De gemeente Leeuwarden is vanuit het programma Lang Leve
Kunst een zgn. Age Friendly Cultural City en herkende in UP!
een welkome aanvulling op Culturele Hoofdstad (LF2018).
UP! heeft in opdracht van de gemeente onderzocht hoe ouder
worden en ouderen binnen de inclusieve stad een nadrukkelijker
positionering kunnen krijgen en hoe cultuur een aanjagende rol
kan hebben voor de participatie en de positieve gezondheid van de
ouder wordende inwoners.
Dit resulteerde in de landelijke conferentie WHAT’S UP, waar
200 direct betrokkenen (professionals en ouderen) de kracht van
cultuurparticipatie konden ervaren en tal van optredens, lezingen
en workshops konden bezoeken.
Bekijk het hele programma op www.upinnederland.nl
5. PRESENTATIES & SAMENWERKING
UP! geniet groeiende bekendheid bij ouderen en professionals. UP!
zocht actief het podium bij andere events, festivals en congressen.
Zo sprak Alet Klarenbeek o.a. op landelijke bijeenkomsten
van FNO en LKCA, won een publiekspitch op een landelijk
zorgcongres en presenteerde UP! op het nationale congres voor
communicatiespecialisten in Antwerpen.
Daarnaast verleende UP! medewerking aan het Silver Screen
Festival van GGD Amsterdam, werkte ze samen met festival
Explore the North, door oudere verhalenvertellers rond het thema
spijt te koppelen aan jonge schrijvers.
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TOEKOMST
De Nieuwe Liefde
De UP! avonden waren in 2018 in De Nieuwe Liefde een groot
succes. UP! gaat dan ook in 2019 graag door met het organiseren
van deze maandelijkse talkshows. De Nieuwe Liefde / Amerpodia
heeft aangegeven ook volgend jaar op te willen treden als coproducent.
In Je Uppie
In Je Uppie gaat van verder in Amsterdam en Leeuwarden. In het
voorjaar zijn de pilot en het onderzoek afgerond en hopen we op
basis van de uitkomsten na de zomer daadwerkelijk een In je Uppie
programma op te kunnen starten. De thema’s die UP! aansnijdt
zijn interessant voor alle ouderen. Het succes in Amsterdam en
Friesland willen we doorvertalen naar een landelijke aanpak.
Agenda 2028 Legacy Leeuwarden Culturele Hoofdstad
In Friesland is meer dan ooit de kracht van de gemeenschap
(mienskip) en verhalen vertellen aangetoond. Cultuur kan een
manier zijn om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. UP! is dan
ook in Agenda 2028 - het meerjarenbeleidsplan dat zich ten doel
stelt om de kracht van LF2018 voort te zetten - opgenomen als een
succesvolle aanpak.
Het Generatiehuis
UP! werkt regelmatig samen met Dans op Recept van choreografe
Marlien Seinstra. Onder de noemer Het Generatiehuis hebben we
eind 2018 samen het plan opgevat om een broedplaats te starten
in Leeuwarden om ouderen en cultuurparticipatie een extra
stimulans te geven.

14
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Aanpak Eenzaamheid Gemeente Leeuwarden
De gemeente Leeuwarden is toetreden tot het actieprogramma Een
tegen Eenzaamheid. Als lid van de kopgroep Aanpak Eenzaamheid
van de gemeente Amsterdam en met de kennis en het netwerk van
UP! is Alet Klarenbeek gevraagd een adviserende en verbindende
rol te spelen in 2019.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
De OBA en UP! werken samen binnen het In je Uppie programma
en willen dit in 2019 uitbreiden. In maart 2019 zal UP! in ieder
geval in het kader van 100 jaar OBA een grote talkshow rondom
100 jarigen realiseren.
Verbreding netwerk en opdrachtgevers
Aandacht zal het komende jaar vooral uit moeten gaan naar
draagvlakverbreding (bij zowel ouderen als organisaties), funding
en het aantrekken van partners om de gewenste groei door te
kunnen zetten en daarmee mogelijk te maken dat de beweging
kan uitbreiden. Het is belangrijk eerst het team uit te breiden
met een operationeel en financieel manager, om de veelheid aan
projecten in goede banen te leiden.
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PARTNERSHIPS
Groeiende beweging
Dankzij steun van onder andere ZonMw, RCOAK, Fonds
Sluyterman van Loo, Aanpak Eenzaamheid van de gemeente
Amsterdam, FNO, gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, het
ministerie van VWS, OBA, VU en tal van samenwerkingspartners
kijken we terug op een dynamisch jaar vol activiteiten.
Ruim tweeduizend bezoekers bezochten onze programma’s en een
veelvoud haakte aan via social media.

16
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COMMUNICATIE
“Ik durfde niet zo goed. Maar door die mooie foto en de opgeruimde
toon ging ik toch.”
(O u de re

de e ln eme r van

In

je

U ppi e )

Nieuwe website
In 2018 heeft UP! een geheel nieuwe huisstijl en website
gerealiseerd in samenwerking met BW H ontwerpers in
Leeuwarden en fotograaf Marije Kuiper.
Er is –gelukkig – steeds meer aandacht voor ouderen en ouder
worden. UP! zit in de voorhoede en heeft in 2018 veel ervaring
met en kennis opgedaan van de doelgroep ouderen en thema’s die
ertoe doen als je ouder wordt.
Deze positie willen we de komende jaren verdiepen en verder
uitbouwen.
UP! biedt hierbinnen een volstrekt eigen geluid, dat is vervat in
een nieuwe, herkenbare vormgeving: www.upinnederland.nl
Social media
UP! wordt onder de aandacht van het grote publiek gebracht via
social media, zoals de UP! facebookpagina, maar ook Twitter
en Linkedin. De website en social media van De Nieuwe Liefde
genereren veel aandacht. UP! werkt dan ook nauw samen met de
afdeling communicatie van De Nieuwe Liefde.
Gerichte PR- en marketingacties
UP! besteedt veel tijd en energie aan het genereren van media
aandacht om het publiek te attenderen op haar programma’s en
ook mogelijke partners te wijzen op haar bestaan. We sturen een
maandelijkse nieuwsbrief en benaderen actief de landelijke en
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regionale pers en online media. Dat leverde meerdere interviews
met Alet Klarenbeek op, o.a. bij Zorg & Welzijn, Humanistisch
Verbond, Partij 50Plus en het Friesch Dagblad. Er werd veel
aandacht besteed aan In je Uppie, o.a. in Friesch Dagblad en lokale
media.
Positieve reacties
De eigentijdse tone of voice van UP! krijgt veel weerklank. Van de
ouderen: “realistisch, je durft te zeggen waarop het staat en het is
nergens betuttelend.” Vanuit de professionals, die het ‘echt anders’
vinden: “Wij denken in zorgvragen en problemen, jullie verleiden
ouderen vooral tot daadkracht en oplossingen.”
Veelal printmedia
De ouderen van In je Uppie bereiken we vooral via de locaties waar
ouderen samenkomen en de lokale en buurtmedia. UP! haakt
aan bij koffie ochtenden waar de ouderen al zijn en maakt met
een herkenbare flyer kenbaar dat er een bijzonder gesprek gaat
plaatsvinden. “Ik durfde niet zo goed”, vertelde een oudere, “Maar
door die mooie foto en de opgeruimde toon ging ik toch.”
UP! in de media
Up heeft in 2018 veel publiciteit gehad in de landelijke en regionale
en online media. De resultaten van het communicatieplan 2018
zijn op te vragen bij UP!.

18

Jaarverslag 2018 | Bestuursverslag

Jaarverslag 2018 | Jaarrekening

19

ORGANISATIE
Bestuur
Het bestuur van Stichting MOAI wordt gevormd door
Pierre Ballings (voorzitter)
bestuurder en strategisch adviseur, oud-directeur van Paradiso
Christine Swart (bestuurslid)
managing director van WOMEN Inc
Aad Koster (bestuurslid)
bestuurder en toezichthouder, voormalig directeur van Actiz
Brahim Kissane (penningmeester)
HR manager bij Microsoft
Marianne Harten,
drijvende kracht achter Young Art Support, dat jonge kunstenaars
aan oudere Amsterdammers koppelt
Raad van Advies
De Raad van Advies van MOAI bestaat uit Hedy d’Ancona, Prof.
Dr. Erik Scherder, Jetty Mathurin en Gerdi Verbeet.

20
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Team
UP! bestaat uit een hecht team van freelancers, waaronder
Marleen Stoltz (programma), Ronnie Kroes (communicatie),
Julia Ploum (coördinator De Nieuwe Liefde) en oprichter
Alet Klarenbeek (concept, strategie, financiën). In 2018 zijn
ook Pauline Schipper en Annewiep Bloem aangehaakt, als
projectleiders van In je Uppie in respectievelijk Amsterdam en
Friesland.
In je Uppie wordt gedragen door gespreksleiders Gerda Cuperus,
Bertien Minco, Annie Hoekstra, Hasse van Nunen en Jetske
Spanjer.

FINANCIEEL
De stichting is sterk gegroeid en heeft het boekjaar 2018 met een
positief resultaat afgesloten. Het team heeft op freelance basis
werkzaamheden verricht.
De inkomsten bestonden naast de verkregen subsidies van
RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo, bijdragen van de gemeente
Leeuwarden en de provincie Friesland, het ministerie van VWS,
FNO, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven uit de
opbrengsten van de kaartverkoop. Met deze exploitatie omvang
lukt het nog niet degelijke reserves op te bouwen. Dit verdient
aandacht in 2019.
Belangrijk voor komende jaren is het verhogen van de opbrengsten
uit fondsenwerving, het aangaan van partnerships met
marktpartijen en betaalde opdrachten om de groeiende vraag naar
projecten en het opzetten van publieksbijeenkomsten duurzaam te
kunnen financieren.

22
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Balans per 31 december
2018

2017

in €

in €

in €

in €

ac tiva

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren

45.295

13.139

Overige vorderingen

67.650

-

17.666,31

3.079

Overlopende activa

Liquide middelen
Totaal

130.611,31

16.218

26.663,95

10.265

157.275,26

26.483

2.279,56

1.307

-

-

pa ss iva

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
Crediteuren

63.965,67

9.749

-

1.544

91.029,88

13.883

Loonheffingen en
omzetbelasting
Overlopende passiva

Totaal

Jaarverslag 2018 | Jaarrekening

154.995,55

25.176

157.275,11

26.483
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Functionele Exploitatierekening
2018

2017

in €

in €

Publieksinkomsten

12.505

3.530

Overige directe opbrengsten

43.747

500

Totale opbrengsten

56.251

4.030

Subsidies

141.132

35.582

Overige bijdragen

31.500

3.094

172.632

38.676

431

-

229.315

42.706

bate n

Opbrengsten

Bijdragen

Totale bijdragen
Diverse baten
Totale baten
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2017

2016

in €

in €

Beheerslasten personeel

5.000

5.000

Beheerslasten materieel

11.892

1.965

Totale beheerslasten

16.892

6.965

Activiteitenlasten personeel

137.127

23.133

Activiteitenlasten materieel

34.497

3.820

PR

39.827

7.481

211.451

34.434

228.342

41.399

972

1.307

-

-

972

1.307

Vrijval bestemmingsreserve

-

-

Toevoeging aan bestemmingsreserve

-

-

Resultaat na toevoeging aan reserve

972

1.307

l a ste n

Beheerslasten

Activiteitenlasten

Totaal activiteitenlasten
Totale Lasten

resu lta at

Saldo rentebaten en -lasten
Exploitatieresultaat
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Toelichting algemeen
algeme e n

Aard van de activiteiten
Stichting MOAI is statutair gevestigd in Amsterdam en heeft
als doel een samenleving na te streven waarin elke leeftijd
waarde heeft. Ze probeert dit te bereiken door het stimuleren van
zingeving en bewustwording rond ouder worden, door middel van
het initiëren en realiseren van live ontmoetingen, projecten en
maatschappelijke communicatie campagnes voor een breed publiek.
gron ds l age n voor de wa arde ri n g van ac tiva e n pa ss iva

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Vaste activa
Materiële vaste activa
De aanschaffingen worden geactiveerd en gewaardeerd op
aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende
afschrijvingen op basis van economische levensduur.
Vlottende activa
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, voor
zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico
van oninbaarheid.
gron ds l age n voor de b e pali n g van h e t resu lta at

De in de exploitatierekening opgenomen baten zijn opgenomen
indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt.
De kosten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten
en afschrijvingen. De afschrijvingen op de materiële vaste

26
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activa worden berekend door middel van vaste percentages van
de aanschaffingswaarde op basis van verwachte economische
levensduur.

Administratiekantoor
De boekhouding en de samenstelling van de jaarrekening is
verzorgd door administratiekantoor E. Bijsterbosch, Zekeringstraat
17a, 1014 BM Amsterdam, 06-14731490.
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Toelichting op de balans
31-12-18

31-12-17

45.295

13.139,04

66.950

-

700

-

67.650

13.139,04

Te ontvangen BTW

15.511,59

277,31

Te ontvangen rente

-

-

vlot te n de ac tiva

Debiteuren
Overige vorderingen
Te ontvangen subsidie
Borgen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten
Nog te factureren omzet
Overige overlopende posten

2.085

460,62

-

2.341,03

69,72

-

17.666,31

3.078,96

4.663,95

10.264,53

liqu i de mi dde le n

ING: rekening courant
ING: rekening

22.000

-

26.663,95

10.264,53

157.275,26

26.482,53

Balanstotaal
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31-12-18

31-12-17

1.307,30

-

972,26

1.307,30

e i ge n ve r moge n

Algemene reserve
Het verloop van het kapitaal is als volgt:
Stand per 1 januari
Resultaat
Mutatie ingevolge bestemming resultaat
Stand per 31 december

-

-

2.279,56

1.307,30

-

1.544

-

1.544

59.147,74

-

63.965,67

9.748,60

7.000

-

24.882,14

13.882,63

-

-

kortlope n de sc h u lde n

Belastingen en premies
Af te dragen btw

Overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidies en bijdragen
Crediteuren
Vooruitgefactureerde omzet
Nog te ontvangen facturen
Overige overlopende posten
Balanstotaal
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154.995,55

23.631,23

157.275,11

26.482,53
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Toelichting op de
functionele exploitatierekening
			
			
2018

2017

Kaartverkoop UP!

8.943

3.530

Kaartverloop What’s UP! Symposium

3.561

-

43.747

500

4.030

-

We the North

20.000

-

Gemeente Leeuwarden

18.000

-

Directe opbrengsten

Overige opbrengsten

Subsidies
Publieke Fondsen

Gemeente Amsterdam

15.000

-

53.000

15.000

ZonMW

32.450

10.000

RCOAK

24.426

Fonds Slyterman van Loo

24.426

Nieuwe Stads Weeshuis

5.000

-

Humanistisch Verbond

1.830

10.582

Private Fondsen

Totaal subsidies
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88.132

20.582

141.132

35.582
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2018

2017

Keunstwurk

10.000

-

Ministerie van OC&W

10.000

-

Provincie Friesland

10.000

-

Overige bijdragen

LCKA (in natura)

1.500

-

Lux

-

2.094

Diaconie Protestantse Gemeenten

-

1.000

3.094

-

431

-

-

-

229.315

42.706

Diverse baten
overige baten
Totale Baten

Beheerslasten Personeel
Directie

5.000

5.000

3.153,33

-

Kantoorkosten

101,39

428,90

Verzekeringen

-

-

Beheerslasten Materieel
Huisvesting
Bureau- en organisatiekosten:

Administratiekantoor

5.588,70

1.000

Reis-, verblijfs- en representatiekosten

695,9

388,1

Bestuurskosten

720,7

87,90

Bankkosten

10,46

55,99

Overige bureaukosten

1.621,14

-

8.738,34

1.964,64

Totale Beheerslasten

16.891,67

6.964,64
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2018

2017

37.820

-

Activiteitenlasten Personeel
Projectleiding
Programmaleiding

6.500

3.385,25

9.302,50

-

Productie

17.552,27

-

Redactie Up! Talkshows

19.304,30

4.998

Research en conceptontwikkeling

24.076,69

10.460

Programmagasten en -presentatie

13.110,90

4.290,14

Gespreksleiders Uppies

4.850

-

Overige honoraria

4.610

-

137.126,66

23.133,39

11.760,91

237,20

9.436,71

582,90

9.167,66

341,04

Research en redactie Symposium

Activiteitenlasten Materieel
Productiekosten:
Locatiekosten
Horecauitkoop
Reis- verblijfs- en representatiekosten
Overige kosten (o.a. research)

4.131,41

2.658,32

34.496,69

3.819,55

16.565

4.125

PR & Marketing
PR & Marketing
Social media

1.857,52

167,52

Middelen

9.805,00

226,77

Beeldcampagne, video en fotografie

11.355,5

2.919,81

244,38

41,98

39.827,44

7.481,08

211.450,79

34.434,02

Overige kosten
Totale Activiteitenlasten

Saldo rentebaten en -lasten
Exploitatieresultaat
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-

-

972,26

1.307,30
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www.upinnederland.nl
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