
verslag 2018



2

Na zes biënnale edities op landgoed Velder in Liempde 
verhuisde Festival Circolo in de herfst van 2018 naar 

het stadse Leijpark in Tilburg. We werden er zeer 
gastvrij onthaald. Toen we klaar waren met bouwen lag 
het park er feestelijk bij. Tenten, attracties, foodtrucks 

en bars kleurden het tot een magisch festivalterrein. 
Het was gelukt de unieke Circolo-sfeer te behouden. 

Wie had er kunnen dromen dat het zulk mooi weer zou 
zijn? De sfeer op het terrein was letterlijk en figuurlijk 

warm. Meer dan op de oude locatie stond het festival in 
het teken van ontmoetingen: tussen artiesten, studenten, 
alumni en natuurlijk met het publiek. Na een voorzichtig 

begin trok het bezoek flink aan; het laatste weekend zat vol 
met diverse uitverkochte voorstellingen. In 2018 bezochten 

in totaal zo’n 20.000 mensen een voorstelling op Festival 
Circolo, ongeveer evenveel als in 2016.

De artistieke hoogtepunten waren talrijk. Le Vide ontroerde 
en Alexander Vantournhout verraste. Zirkus Fahraway 
dwong dankzij de ijzersterke performances op Circolo 

nieuwe speelbeurten af bij collega-festivals. Vele talenten 
traden op in de Verleiding en de Verrassing. 

Productioneel verliep het festival gesmeerd. Het nieuwe 
terrein leverde het productieteam geen bijzondere 

verrassingen op. Voor de toekomst werden veel lokale 
‘ambassadeurs’ geworven. Het was op meerdere vlakken 

een geslaagde eerste festivaleditie. De fundamenten 
werden gelegd voor een succesvolle festivalreeks in Tilburg. 

Geland in 
circusbiotoop Tilburg. 
Festival Circolo heeft 
de smaak te pakken!
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Hoofdprogramma

Verleiding - Verrassing - 
Co-producties

Tijdens de eerste tent-editie in het Leijpark bood Festival Circolo op artistiek vlak weer de top van de 
hedendaagse circuswereld. De focus lag daarbij op voorstellingen speciaal gemaakt voor piste en tent, 
zoals die van Collectif Malunés, Cie Un loup pour l’homme, Le Vide en Zirkus Fahraway. De intimiteit van 
de circustent en de korte afstand tussen artiesten en publiek voegt een geheel eigen dimensie toe aan 
de theatrale beleving. Het programma kende een mooie en afgewogen mix van breed toegankelijke en 
vernieuwende voorstellingen. 

Behalve de producties van Zinzi Oegema/Tent circustheaterproducties en Circus Katoen bestond het 
hoofdprogramma geheel uit Nederlandse premières. Alexander Vantournhout’s nieuwste voorstelling Red Haired 
Man stond volop in de schijnwerpers. Circolo kon deze voorstelling als één van de eerste festivals ter wereld 
presenteren en trok daarmee opvallend veel belangstelling van professionals.

Ook Forever Happily van Collectif Malunés werd goed bezocht. Dit Belgische collectief, tien jaar geleden ontstaan 
in Tilburg, zorgde voor ontroering en opwinding bij het publiek. Zirkus Fahraway effende voor zichzelf de weg 
naar andere festivals, mede door het soepele diabolospel van de ook in Tilburg 
afgestudeerde Solvejg Weyenteth. Hoogtepunt –letterlijk en figuurlijk- was voor veel 
bezoekers de spannende en filosofische voorstelling Le Vide van Fragan Gehlker, 
Alexis Auffray en Maroussia Diaz Verbèke.

Festival Circolo bood in de Verrassing en 
Verleiding plaats aan korte voorstellingen van 
startende gezelschappen en aanstormend 
talent. Studenten en pas afgestudeerden 
van de hbo-circusopleidingen in Tilburg 
(ACaPA) en Rotterdam (Codarts) speelden 
zich via dit platform in de kijker van publiek 
en professionals. Doordat veel professionele 
artiesten bij hun jonge collega’s gingen kijken 
ontstonden diepgaande gesprekken na 
afloop van de voorstelling en ‘s avonds bij het 
kampvuur. 

Circolo lang

Circolo kort

festival circolo

In de Verrassing stonden producties en 
presentaties van amateurs, studenten of eerste 
work-in-progesses van recent afgestudeerde 
artiesten. De Verleiding presenteerde jonge 
makers die hun eerste, tweede of derde 
productie op de vloer brachten. Het was een 
goede keuze om meer ruimte te scheppen voor 
aankomend talent met korte en goedkopere 
voorstellingen. Zonder dat dit de duurdere 
voorstellingen beconcurreerde, droeg het bij aan 
talentontwikkeling en dynamiek op het terrein. 
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt 
met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Er was veel ruimte voor talent uit de provincie. 
Amy’s Greatest Dream van Jeugdcircus Pinilotta 
werd een daverend succes. In het vernieuwende 
Wyzer van Out of the Box smolt circus samen 
met de urban scene. Circolo hielp als co-
producent in samenwerking met Makershuis 
Tilburg de gezelschappen Cia Efecto R en Tea 
Time Company. De structurele samenwerking 
met ACaPA’s tweedejaars studenten en hun 
voorstelling Circus Cityhack was als co-productie 
opnieuw een succes.
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Circolo Extra - 
Verdieping - 
Internationaal
In de nieuwe omgeving, met veel studenten 
van Fontys Hogeschool voor de kunsten, 
bestond meer belangstelling voor verdieping 
dan tijdens eerdere edities. Het programma 
van Circolo Extra was dan ook uitgebreider. 
Makers, artiesten, programmeurs, 
beleidsmakers en organisatoren troffen 
elkaar bij collectieve en professionele 
ontmoetingen in de vorm van symposia, 
masterclasses en nagesprekken. 

Symposia 
De circusartiest als schakel tussen kunstdisciplines 
ging over beroepsperspectieven van 
circusartiesten en aansluiting van hun 
vaardigheden op de behoeften vanuit het 
werkveld. Aan het symposium werd bijgedragen 
door Fontys, Ashton Brothers, de Efteling en 
diverse artiesten. Dramaturgie van het Lichaam 
vond plaats in de vorm van een gesprek met 
als deelnemers Alexander Vantournhout en 
leden van de gezelschappen Panama Pictures 
en Familiar Faces. In totaal namen aan beide 
symposia een kleine 100 studenten en 
professionals uit het vak deel. 

Masterclasses
Fragan Gehlker verzorgde een masterclass 
over vertical-rope, Cie Un Loup pour l’homme 
over partneracrobatiek en Collectif Malunés 
over bascule. Techniek en vertrouwen 
stonden centraal. Jongleur Michiel Deprez 
(afgestudeerd in Tilburg) voerde tijdens het 
festival een Circuslab uit, waarin hij met andere 
circusartiesten en -makers abstract en meta-
praktisch onderzoek deed. De Masterclasses 
trokken in totaal ongeveer 40 deelnemers.

Nagesprekken
Rond diverse voorstellingen vonden 
nagesprekken plaats, voor publiek en 
(aankomend) professionals uit het circusveld. 
De gesprekken richtten zich vooral op de 
dramaturgie van de voorstelling en het 
noodzakelijke vertrouwen in eigen kunnen 
en in elkaar. Vanuit het publiek kwamen 
er vooral vragen over techniek, training en 
doorzettingsvermogen. Door de diverse 
doelgroepen kregen de gesprekken een 
verschillende diepgang en betekenis. In 
totaal namen ruim 200 bezoekers deel aan 
de nagesprekken, waarvan ongeveer 60% 
professionals en 40% reguliere bezoekers.

Internationaal
Festival Circolo is actief in diverse internationale 
circusnetwerken. Om met een aantal tentfestivals 
tot meer uitwisseling te komen vond er tijdens 
deze eerste Tilburgse editie onder de bomen 
van het zonnige Leijpark een overleg plaats 
met collega’s uit Frankrijk, Duitsland, Tsjechië 
en België. Dit krijgt in 2019 een vervolg tijdens 
de komende internationale Circus Biënnale in 
Marseille.

Als festival zijn we partner van het Europese 
talentontwikkelingsproject Circus Next. In dat 
kader presenteerde Circolo de voorstellingen 
van het Vlaams/Nederlandse Circus Katoen 
(laureaat 2016-2017), Familiar Faces en MONKI 
(beiden genomineerd voor 2018-2019). Allemaal 
maakten ze de verwachtingen waar. Een nieuwe 
selectieronde voor 2019 is in voorbereiding.

‘Super gave en leuke voorstelling. 
Echt een aanrader. Met echt mooie 

en spectaculaire circus trucs.’ 
(Forever, Happily) 
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Terrein en sfeer

Gebruik park en omgeving 

In het park kon je heerlijke burgers en 
verse friet eten. Het was er ook goed 
drinken. Overdag op het terras in het 
zonnetje, ‘s avonds lekker warm en knus 
in een kring bij het kampvuur. Je had 
vanuit deze ontmoetingsplek mooi zicht 
op het sfeervolle terrein met de kleurrijke 
circustenten. Je zag ook Bombascha’s 
schommelbootjes, de kunstige 
attracties van De Machienerie en de 
acrobatenmolen, die ‘s avonds dienst deed 
als ronddraaiende champagnebar. 

Eén van de belangrijkste doelen was om 
beleving te versterken en bezoekers langer 
vast te houden. De speelattracties op het 
terrein betekenden in dit opzicht veel. De 
Machienerie trok dagelijks veel publiek met 
hun handgemaakte draaimolen en hun 
knotsgekke schildpaddenrace. Ook waren 
we blij met de vervanging van de ‘klassieke’ 
speelpiste door de acrobatenmolen. Het 
toont aan dat we op een andere manier 
met circus bezig zijn. 

Festival Circolo kon in het Leijpark heel prettig landen. Dit was niet gelukt zonder de samenwerking 
met organisaties en mensen uit de buurt, variërend van partners tot bewoners. Zo voerden we 
in het voortraject regelmatig overleg met Stichting Stadsbomen Tilburg over het gebruik van 
het park. Ze keken mee en gaven adviezen om schade aan het park te voorkomen. Het Tilburgs 
overleg gehandicapten hielp met de toegankelijkheid van het terrein en de tenten. Wijkwerkers van 
ContourdeTwern bemiddelden bij het verspreiden van 1500 folders in de directe omgeving van het 
park. 

In het Van der Valk Hotel genoten diverse artiesten van hun nachtrust en ontbijt. Met Het Ketelhuis 
organiseerden we een kleurplatenactie. Het tegenover gelegen bedrijventerrein ABEE was positief dat 
we zelf al parkeervoorzieningen hadden getroffen. Dit was mogelijk door de Leijhoeve, waar bezoekers 
het hele festival parkeerden op het naastgelegen terrein. Om Leijhoeve-bewoners bij het festival te 
betrekken programmeerden we in hun eigen café de voorstelling Barstool Bound. De reacties waren 
zeer enthousiast.

6

Onveranderd populair bleven de 
snoepmeisjes en hun lekkernijen. Als 
actieve traktatie aan jezelf leerde je bij 
het appelmeisje mooie rooie sliertjes 
draaien. Regelmatig kwamen Daan of 
Vincent ouderwets parade maken voor hun 
voorstelling AF. Toni Ronaldoni verkocht 
zichzelf en hoefde de nieuwe bezoekers 
maar binnen te laten zodra de oude naar 
buiten waren gerold van het lachen. 

Binnen kon je uitgebreid dineren in de 
creatieve entourage van het Foodjugglers 
restaurant, dat werd gerund door 
Cookaholics. Aan de andere kant van de 
tunnel overzag je in de bistro vanuit een 
comfortabele zetel het festivalterrein. Ze 
hadden er heerlijke koffies en theetjes, 
lekkere speciaalbieren en goede glazen 
wijn. De innerlijke mens lustte er ook nog 
wel een snack bij of liet zich verleiden 
door de geur van de Flammkuchen, die de 
jongens van Zijpe Stijl er dagelijks stonden 
te bereiden.

festival circolo

‘Mensen ga naar dit festival het is geweldig.’
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‘Hij kan niet meer en gaat maar door, 
omdat hij niet anders kan.’ 

(Le Vide)

7

©
 Je

an
 P

hi
lip

se



Marketing

Bereik

De eerste editie in Tilburg bracht verschillende 
uitdagingen. We hadden de taak om in korte tijd 
de harten van alle Tilburgers te veroveren. Ook 
wilden we ons ‘oude’ publiek mee laten verhuizen. 
We werkten doelgroepgericht, een goed voorbeeld 
hiervan zijn de tickets die we in samenwerking met 
de gemeente konden verstrekken aan Tilburgse 
onderwijskrachten.

Het Tilburgse publiek keek de kat even uit de boom, 
maar wist Circolo uiteindelijk goed te vinden. 
De tweede helft van het festival trok het bezoek 
door mond tot mond reclame flink aan. Diverse 
bezoekers kwamen meerdere dagen terug. Niet 
al het ‘oude’ publiek wist de weg naar het Leijpark 
te vinden. Publieksonderzoek liet zien dat minder 
mensen Circolo vanuit Liempde naar Tilburg 
volgden. Zij die ons wel een bezoek brachten, 
deden dit minder vaak dan voorheen.

In Tilburg is stevig campagne gevoerd en dit was 
goed zichtbaar in de stad. We hadden tijdens 
de hele marketingcampagne veel (positief) 
bereik via social media. Ondanks deze gunstige 
omstandigheden en stevige marketinginzet blijft de 
conversie naar verkoop een uitdaging. 

Het dominante beeld wat veel mensen van circus 
hebben (spreekstalmeesters/dieren/oubollig) 
werd tijdens het festival voor velen bijgesteld. De 
komende jaren blijft het een taak om dit nog verder 
te ontwikkelen. Veel bezoekers moesten ook even 
wennen aan onze festivalformule. Bij de tent-edities 
in het Leijpark zullen we het onderscheid tussen 
het gratis toegankelijke terrein en de betaalde 
voorstellingen daarom nog duidelijker gaan maken. 

Media partners voor Circolo waren Omroep 
Brabant, het Brabants Dagblad en Tilburg.com

festival circolo
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Outdoor reclame:
100 Abri’s
43 Mupi’s

430 A0 vlakken
1500 vlakken wildplak

4 weken busreclame
2 Fietstaxi’s

4 weken banner-stellage A58
8 hekwerkbanners

City dressing:
30 banieren

112 lantaarpaalvlaggen

City dressing:
Posters en flyers 

op 1350 indoor locaties
90 art screens

Reclame 
inkoop en 

visueel bereik

Verkoop
Zo’n 20000 mensen bezochten een voorstelling op Festival Circolo. Voor de internationale producties gingen 
10123 kaarten over de toonbank, de rest ging naar het korte programma in de Verleiding (2257) en de Verrassing 
(3101). Daarbij kochten bezoekers nog kaarten voor de mini-voorstellingen AF en Toni Ronaldoni (3569) en voor 
de attracties (1042). 

Duidelijke hardlopers in de kaartverkoop waren Red Haired Man van Alexander Vantournhout, Circus Cityhack 
van de tweedejaars ACaPA studenten, Forever,Happily van Collectif Malunés en Wo ist Tobi? van Zirkus Fahraway. 
Van de kleinere voorstellingen sprong vooral de voorstelling van Jeugdcircus Pinilotta in het oog met beide shows 
tot op de laatste plaats uitverkocht.

‘Mega aanrader! Meer dan heerlijk 
gegeten vanavond! Echt top!’



Publieksonderzoek 
Festival Circolo krijgt van het publiek in het 
achteraf uitgevoerde publieksonderzoek een 
8,6. Een heel mooi cijfer en voor het festival 
een pluim op de geslaagde verhuizing. In 2016 
kregen we van het publiek nog een 8,1, in 2014 
een 8,2. De 303 respondenten laten op diverse 
deelgebieden positieve resultaten zien. Als 
verbeterpunten noemt 36% van de ondervraagde 
bezoekers ‘redelijker prijzen’, 29% ‘andere 
verbeteringen’ en 23% ‘geen verbeteringen 
nodig’.

Het totale programma krijgt dankzij de 
aantrekkelijke voorstellingen en attracties een 
8,1. De binding is 59%, wat correspondeert met 
cijfers uit de hele sector. Het aantal bezoekers 
dat Circolo zal aanbevelen aan anderen (Net 
Promotor Score) is met 58,1% een stuk hoger 
dan de 30,4% die de hele sector krijgt. Op 
merkprestatie scoort ‘prettige sfeer’ met 90%  
erg hoog.

64% van de respondenten geeft aan ‘zeker 
wel’ voor herhaalbezoek te gaan en 30% 
‘waarschijnlijk wel’. 46% van de ondervraagde 
bezoekers bezocht Festival Circolo voor de eerste 

keer. 80% van de bezoekers kwam uit Brabant, 
38% daarvan uit Tilburg en 62% daarvan uit een 
andere plaats in Brabant. 

Zakelijke markt
Het bleek de eerste keer in Tilburg een lastige 
opgave om voldoende afnemers van zakelijke 
arrangementen binnen te halen. Voornaamste 
reden was onbekendheid van de Tilburgse 
zakenwereld met het festival, de unieke sfeer en 
de mogelijkheden die we bieden. Verder bleek 
het aanbod van bekende zakelijke evenementen 
in de maanden september en oktober erg groot. 
Veel bedrijven kozen dit jaar nog voor die ‘veilige’ 
opties. 

De Festival Circolo Bizznizz Night werd 
desondanks een geslaagde Brabantse 
netwerkavond vol professionele en zakelijke 
ontmoetingen. De avond werd mede 
mogelijk gemaakt door Gemeente Tilburg, 
Tilburg.com, Citymarketing Tilburg en 
Bedrijvenoverleg Tilburg. Dankzij de Bizznizz 
Night, de bijeenkomsten van Bedrijven Overleg 
Regio Tilburg, House of Leisure en gerichte 
uitnodigingen aan ondernemers heeft een deel 
van zakelijk Tilburg kennis kunnen maken met 
Festival Circolo. Daarmee hebben we een goede 
basis gelegd voor een toekomstige uitbreiding in 
zakelijke bezoeken.

Social media bereik

Groei Facebook-volgers: 
van  4533 naar zo’n  8200

Groei Instagram-volgers: 
van 303 naar nu ruim 1400

‘Die expressie, de gezichten zo dichtbij. 
Dat heb ik weer mooi meegemaakt.’ 

(PIT)
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Media
Het Brabants Dagblad schonk ruim aandacht aan Festival Circolo. Ze brachten in de aanloop naar het festival 
een interview met de directeur en een spread over Collectif Malunés. Tijdens het festival publiceerden ze vrijwel 
dagelijks over de sfeer op het terrein en wat er te doen was. Van de voorstellingen Wo ist Toby? en Tipping Point 
verschenen aparte verslagen en de speelattracties van De Machienerie kregen eveneens uitgebreid aandacht. In 
het samenvattend artikel werd het een festival genoemd om nog lang over na te praten.

Ook andere lokale media berichtten regelmatig over het festival. De Tilburgse Koerier verzorgde enkele winacties. 
Samen met de Tilburgse regisseur en documentairemaker Sophie Tooten legden we Tilburg als circusstad vast, 
middels het verhaal van Collectif Malunés. De mini-documentaire vertelt onder meer hoe de groepsleden elkaar 
hebben leren kennen op de circusopleiding in Tilburg en is breed verspreid via social-media, Pop Up Cinema en 
Omroep Brabant. 

Circusmagazine De Piste prees in het uitgebreide verslag na afloop van het festival de ‘nieuwe’ bereikbaarheid. 
‘Met vertrouwde ambiance op nieuwe locatie’ was een fijn commentaar om als organisatie in het magazine te 
lezen. Het bevestigde dat het ons in het Leijpark gelukt was de magische sfeer van eerdere edities vast te houden. 
De Piste was in het uitgebreide festivalverslag verder nog vol lof over de voorstellingen Forever, Happily, City Hack 
en Wo ist Tobi?

De Theaterkrant publiceerde tijdens het festival vier inhoudelijke recensies op hun online platform. Ze bezochten 
de voorstellingen Rare Birds en It is there. Around the corner en schreven hierover prima stukken. De grootste 
waardering van de Theaterkrant-recensenten ging echter uit naar de voorstellingen Red Haired Man en Forever, 
Happily. Hierover verschenen toprecensies. 

‘Wat er gebeurt is subliem nutteloos, 
origineel, op een droge manier komisch 

en heerlijk om naar te kijken.’ 
(Red Haired Man)

‘Elastieken man Axel Guerin vouwt 
zich in onmogelijke houdingen en zijn 

collega’s wandelen over zijn lijf.’ 
(Red Haired Man)

festival circolo

‘Een geslaagd experiment dat 
wisselt tussen intieme beweging en 

imponerende acrobatiek.’ 
(Rare Birds)

‘Een acrobatische evolutie 
in vijftig minuten.’ 

(Rare Birds)

‘Kleine, charismatische 
taferelen rondom het thuisgevoel.’ 

(It is there. Around the corner)

‘Een swingende deconstructie 
van de vrouw in sprookjes én circus.’ 

(Forever, Happily)

‘Poëtische dansante 
voorstelling met prachtige beelden.’ 

(Tipping Point)

Enkele quotes van recensenten over de voorstellingen:
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FinanciËn en 
ondersteuning

Het perspectief 
in Tilburg

Festival Circolo had een flinke ambitie 
geformuleerd voor de eerste editie in 
Tilburg. Ondanks een zeer intensieve 
marketingcampagne zijn we er helaas niet in 
geslaagd de recette doelstellingen te halen. In de 
slipstream daarvan zijn ook de horeca-inkomsten 
achtergebleven bij de prognoses. Het Tilburgse 
publiek moest het festival nog ontdekken. 
Hoopvol is dat dat in de loop van de week steeds 
beter lukte. Een groot deel van het publiek bij 
de eerdere edities is wel naar Tilburg gekomen, 
maar bezocht daar minder voorstellingen dan 
in het verleden. Door diverse vrijkaarten-acties 
was de bezettingsgraad bij de voorstellingen 
ruim voldoende om er in een goede sfeer van te 
genieten. 

Omdat de festivalkosten goed in de hand zijn 
gehouden en er enkele meevallers op ons pad 
kwamen is het festival afgesloten met een 
beperkt tekort. Omdat de stichting 2018 startte 
zonder reserves, kampen we nu dus met een 
negatief eigen vermogen.  Door het naar voren 
halen van bevoorschotting door de gemeente 
Tilburg en de Provincie Noord-Brabant zijn 
liquiditeitsproblemen voorkomen. 
De stichting verwacht met eventuele extra 
bijdragen en door bijstellingen in de financiële 
strategie het negatief vermogen in de komende 
jaren om te buigen naar een continuïteitsreserve.

De organisatie ontvangt meerjaren 
ondersteuning vanuit de Provincie Noord-
Brabant, gemeente Tilburg en het Fonds 
Podiumkunsten en per editie bijdragen van de 
grotere particuliere cultuur fondsen, zoals: VSB 
Fonds, Fonds21, Dioraphte, Cultuurfonds BNG 
Bank. Brabant C verstrekte een ontwikkelsubsidie 
om met de verhuizing van het festival in Tilburg 
naar Tilburg een volgende stap te zetten in de 
groei naar een Brabantse circusbiotoop. Het 
Prins Bernhard Cultuurfonds investeerde in het 
talentenprogramma dat in de Verleiding werd 
gepresenteerd. Onze grootste sponsors zijn 
Stagelight en Hertog Jan.

‘Ooit was in Tilburg festival De Parade. 
Die sfeer hangt hier. We houden van 

kleine tentjes met theater.’

‘Wat een geweldige voorstelling. Topper!’ 
(Wo Ist Tobi) 

De verhuizing zorgde voor een nieuw perspectief. 
In de aanloop naar het festival ontvingen de 
gemeente en diverse (culturele) partners ons 
zeer gastvrij. We kregen lokaal en regionaal volop 
media aandacht en lieten bedrijfsnetwerken en 
een aantal scholen kennismaken met Circolo. 
We werkten samen met Citymarketing Tilburg 
en House of Leisure Midden-Brabant om als 
beeldbepalend evenement voor de stad onze 
(inter)nationale uitstraling te versterken.

Met de komst van Circolo naar Tilburg zijn de 
banden met Fontys aangehaald. Meer dan 
voorheen werkten Fontys-studenten voor, tijdens 
of na het festival als vrijwilliger en artiest (AcaPA). 
De opleiding Beeldende Vorming deed een 
promotieproject in de Reeshof. Cultuureducatie 
stelde voor het basisonderwijs een lespakket 
samen over hedendaags circus, dat komende 
jaren in samenwerking met Cultuur in School 
Tilburg zijn weg zal vinden.

Graag benadrukken we nog de nieuwe 
samenwerking met Theaters Tilburg, Factorium 
en De Nieuwe Vorst. Door samen te werken 
met deze partners heeft Festival Circolo de 
mogelijkheid om van een biënnale te groeien 
naar een jaarlijks circusfestival: de even jaren 
in tenten in het Leijpark, de oneven jaren in de 
theaterzalen en studio’s in de binnenstad.
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Hoofdprogramma

Verleiding

festival circolo

10123 toeschouwers

2257 toeschouwers

Gezelschap voorstelling

Totaal

Totaal

Gezelschap voorstelling

Aantal voorstellingen

57

27

Aantal voorstellingen

2

2

8

2

3

2

3

4

1

8

4

2

3

1

1

7

3

8

1

4

3

4

3

5

Toeschouwers

10123

2257

Toeschouwers

200

116

1046

150

134

122

227

600

60

3299

437

571

309

178

198

183

225

334

119

595

244

1281

188

1564

Circus Katoen As heavy as it goes

Klub Girko 122 x 244 and a lot of other pieces

Zirkus Fahraway Wo ist Tobi 

TENT - Zinzi en Evertjan MEMO

Piet van Dijcke Dummies

TENT - Zinzi Oegema Barstool Bound 

Familiar Faces Not sure where this came from

La Cie Barolosolo Plus Haut 

There There Company As long as we 

Collectif Malunés  Forever, Happily

Tea Time Company  Stick-Stock

Alexander Vantournhout Red Haired Man

K-J Fischer/M. Alstadsaeter Engel

Babel, Glom* Kaaos Kamos

Diversen BNG Circusprijs

TENT - Zinzi Oegema PIT

MONKI STATIC

Fontys AcaPA Circus Cityhack

Tim Oelbrandt Heen & Terug

Cie Un Loup Pour L’homme Rare Birds

Panama Pictures/Tarek Ramo Stripped

Gehlker, Auffray, Verbèke Le Vide

Cia Efecto R It is there. Around the Corner

Ockham’s Razor Tipping Point 

Verrassing - kleine tentjes - attracties: 
7712 toeschouwers
Verrassing (diverse voorstellingen): 3101 toeschouwers
Kleine tentjes (AF/Toni Ronaldoni): 3569 toeschouwers
Attracties: (Schildpaddenrace/Acrobatenmolen): 1042 toeschouwers

Circolo Extra -
Verdiepingsprogramma
Symposia: 100 deelnemers
Masterclasses: 40 deelnemers
Nagesprekken: 200 deelnemers 
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Marijke Buylinckx  Financiële administratie    Jacques van Veen
Soesja Pijlman  Circolo verdieping    Philine Krans
Rick Hooijberg  Circolo toegankelijkheid   Luc Broos
Ilse Aarts   Vrijwilligers coördinatie   Edward Hendrickx (tot september 2018)
Willem de Leeuw  Productie     Evelien Kers
Frida Rouppe v/d Voort Vrienden     Rien van der Vleuten

Marc Eysink Smeets Directeur
Wendy Moonen  Artistieke leiding
Stephan Grilis  Hoofd productie
Niki van Rooij  Hoofd marketing
Stephanie Bastiaansen Content manager 
Sander Buijtels  Administratie

Lysanne van Esch  Programma productie
Marijn van der Veer Ticketing
Mariëlle van de Wardt Webbeheer
Karin Jonkers  Vormgeving
Sandra Smits  Zakelijke markt 
Pepijn Muller  Horeca coördinatie

     raad van toezicht

   ondersteuning

organisatie

Er mag tot slot gezegd worden dat we met een superteam gewerkt hebben in een constructieve en collectieve 
sfeer. Het team slaagde erin om Festival Circolo succesvol op Tilburgse bodem te laten landen. Ze zijn hier enorm 
bij ondersteund door een enthousiaste vrijwilligersgroep van meer dan 100 vrijwilligers en studenten, waaronder 
veel nieuwe mensen uit Tilburg.

Organisatie en vrijwilligers
festival circolo
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Tekst: 
Marc Eysink Smeets, Sander Buijtels

Fotografie: 
Karin Jonkers, Jean Philipse, Jostijn Ligtvoet 

Vormgeving: Toffey (www.toffey.nl)

Festival Circolo / Stichting Briantelli
Willem II straat 49, 5038 BD Tilburg | info@

festivalcircolo.nl | www.festivalcircolo.nl

Volgende editie: 
16 tot en met 20 oktober 2019



Festival Circolo zou niet mogelijk zijn zonder de steun van o.a.

Partners

CircusNL

Verenigde
Podiumkunstenfestivals

OVERHEDEN

FONDSEN

SPONSORS

ADVISEURS

PARTNERS

MEDIA PARTNERS
NETWERKEN
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in tilburgse theaters
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t.a.v. bestuur en RvT
Stichting Briantelli  
Postbus 1407  
5200 BL   Tilburg

Kenmerk Behandeld door Datum

<18.574.00> MB 20 februari 2019

Geachte Raad van Toezicht, geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 199.617 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 43.293,
opgesteld.

De opdracht voor het uitvoeren van de controle op deze jaarrekening is door u verstrekt aan Abel Accountants 
te 's-Hertogenbosch. De accountantsverklaring is toegevoegd onder "Overige gegevens" op pagina 19 van dit
rapport.

Tilburg, 20 februari 2019

MCKX
financieel management & control voor podia en festivals

M.C. Buylinckx 
              



2                ALGEMEEN

2.1                Doelstelling en activiteiten

Het doel van Stichting Briantelli zoals omschreven in de statuten:

1. De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan kunst en cultuur, en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest
ruime zin.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door adviserend en producerend bezig te zijn en
wel als volgt:
a. Het presenteren van culturele programma's die Nederland in staat stellen kennis te maken met
belangwekkende hedendaagse culturele uitingen, in het bijzonder op het vlak van het (nieuwe) circus. 
b. Het regelmatig organiseren van een publieksfestival met hedendaagse circusvoorstellingen.
c. Het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van circus en het stimuleren van een Nederlands
productieklimaat in deze podiumkunstendiscipline. 
d. Het onder de internationale aandacht brengen van deze ontwikkelingen. 

De activiteiten die hiertoe ondernomen worden zijn: 
a. Actief te zoeken naar synergie en samenwerkingsverbanden om de hoogst mogelijke kwaliteit na te streven 
b. In de steden en provincies in Nederland en Vlaanderen aanwezige culturele instellingen, makers en
organisatoren te benaderen en te stimuleren om inhoudelijk en financieel te participeren in een project.
c. Zowel bij het Rijk, de provincies en gemeenten als ook bij de Europese Unie, de Fondsen en sponsoren,
middelen te genereren die kunnen bijdragen aan de realisatie van projecten. 

2.2                Raad van Toezicht en directie

De bestuurder is per 01-09-2013 Dhr. Marc Eysink Smeets.

De Raad van Toezicht wordt per balansdatum gevormd door: 
Jacques van Veen (voorzitter)
Luc Broos 
Philine Krans 
Evelien Kers
Rien van der Vleuten

Stichting Briantelli te Tilburg
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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FINANCIEEL VERSLAG



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na winstbestemming)

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 211 500

Vlottende activa

Vorderingen  (2) 108.611 95.145
Liquide middelen  (3) 90.795 60.188

 199.406 155.333

TOTAAL ACTIVA 199.617 155.833

Stichting Briantelli te Tilburg
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (4) -42.923 370

Kortlopende schulden  (5)

Crediteuren 76.224 11.970
Vooruitontvangen subsidies 125.355 126.125
Overlopende passiva 40.961 17.368

242.540 155.463

TOTAAL PASSIVA 199.617 155.833

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

€

Begroting
2018

€

Realisatie
2017

€
Baten

Gebruikers inkomsten  (6) 277.694 444.350 2.642
Indirecte opbrengsten  (7) 21.199 25.000 17.018
Subsidie baten publieke middelen  (8) 593.076 548.018 144.125
Subsidie baten private middelen  (9) 185.000 185.000 -1.938

Som der baten 1.076.969 1.202.368 161.847

Lasten

Activiteit lasten  (10) 1.011.080 1.055.510 62.857

Beheerslasten

Afschrijvingen  (11) 289 - 289
Beheerslasten personeel  (12) 45.200 37.500 32.500
Kantoor en organisatie lasten  (13) 63.695 57.850 32.705
Communicatielasten  (14) - - 7.046
Mutaties voorgaande jaren  (15) - - 1.234

109.184 95.350 73.774

Saldo voor financiële baten en lasten 1.120.264 1.150.860 136.631

Financiële baten en lasten  (16) -2 - -44

Saldo -43.293 51.508 25.260
onvoorzien - -40.000 -

Saldo -43.293 11.508 25.260

Stichting Briantelli te Tilburg
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Vestigingsadres

Stichting Briantelli (geregistreerd onder KvK-nummer 17180614) is feitelijk gevestigd op Postbus 1407 te
Tilburg.

Continuïteitsveronderstelling

Algemeen
Festival Circolo 2018 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 43.293,-. De 
edities van 2014 en 2016 hebben weliswaar een licht positief resultaat laten zien maar dit heeft niet kunnen
voorkomen dat er nu een  negatief vermogen is  € 42.923,-. De stichting Briantelli beschouwt de editie 2018
echter als een nieuwe start waarbij dan wel sprake is van een negatief resultaat, maar waarbij echter de basis
gelegd wordt voor een gezonde toekomst waar de verliezen uit 2018 gecompenseerd kunnen worden.
Hieronder wordt een en ander toegelicht. 

Meerjaren begroting Festival Circolo 
Het negatieve vermogen legt een last  op de komende edities van het festival. De stichting Briantelli is in
overleg met de gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant hoe hier de komende 2 edities mee om te gaan.
Vooralsnog moet ervan uit gegaan worden dat het tekort in de 2 komende edities moet worden ingelopen. Dat
stelt de organisatie voor een serieuze opgave, maar er is vertrouwen dat de financiële situatie kan worden
omgebogen. Daarvoor zijn verschillende maatregelen in voorbereiding en verwerkt in de begrotingen 2019 en
2020.

1.   Doorbouwen op de gelegde basis
Het tekort in het festival 2018 is vooral veroorzaakt door tegenvallende recette- en horeca inkomsten. De
kostenkant is ruim binnen het budget gerealiseerd.
Met de eerste editie van Festival Circolo is echter wel de basis gelegd voor publieksgroei rond de komende
edities. Tijdens deze editie zagen we de belangstelling van het publiek toenemen met een vol slotweekend als
resultaat. Veel stakeholders (leerkrachten, ondernemers e.d.) hebben nu met een gratis ticket het festival
bezocht: een investering in de toekomst want de reacties zijn zonder uitzondering positief. Dat zijn dus de
nieuwe Tilburgse ambassadeurs.
De nieuwe 'indoor-editie' in 2019 wordt georganiseerd in samenwerking met diverse theaters in Tilburg. Dat
biedt de mogelijkheid om hun publiek direct met Festival Circolo in aanraking te brengen omdat de theaters
dan het Circolo programma geheel integreren in hun eigen programmering. Festival Circolo boort daarmee
nieuw publiek aan, maar bovenal blijft het festival jaarlijks in the picture.

2.   Begroten met lagere bezettingsgraad
Voor de festivals van 2019 en 2020 wordt met een lagere bezettingsgraad per voorstelling gerekend: 60% in
plaats van 75%. In de opbouw van Circolo in Tilburg moeten we vooralsnog uitgaan van een voorzichtige
prognose.

3.   Bescheiden beperking van het programma
Festival Circolo heeft in 2018 een ambitieus en omvangrijk programma neergezet. Voor de editie in 2020 wordt
het programma enigszins beperkt door met 1 tent minder te gaan werken. Daarmee wordt het programma
'verdicht' waardoor de bezettingsgraad elders toeneemt en anderzijds kosten worden bespaard.

Stichting Briantelli te Tilburg
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4.   Andere horeca-aanpak
Gezien de horeca-concurrentie in Tilburg en om infrastructurele kosten te besparen, komt er geen (publieks-)
restaurant meer op Circolo. Het food-aanbod komt in het vervolg uit Foodtrucks. Voor de zakelijke markt kan
een externe cateraar maatwerk gaan leveren binnen de bestaande infrastructuur (tenten). Een en ander moet
leiden tot een ander verdienmodel dat meer netto-opbrengst genereert.

Liquiditeit als gevolg van het tekort
Door het negatieve resultaat over de festivaleditie 2018 heeft de stichting overleg gevoerd met de gemeente
Tilburg en de provincie Noord-Brabant om een oplossing te vinden voor de liquiditeit van de organisatie. Door
de 100% bevoorschotting door de gemeente Tilburg en het vervroegd uitkeren van de subsidies 2019 door de
Provincie kon de stichting aan alle lopende verplichtingen kunnen voldoen.
De provincie heeft als voorwaarde gesteld dat de plannen van de stichting op basis waarvan de meerjaren
subsidie is verstrekt worden gerealiseerd. Die plannen hebben vooral betrekking op de realisering van een
festival in 2020.

Vertrouwen voor de toekomst
De te nemen maatregelen geven de Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Briantelli het
vertrouwen dat deze zullen leiden tot een meer evenwichtige bedrijfsvoering en een batig exploitatiesaldo. Dit
geeft de stichting de mogelijkheid om aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen en het
weerstandsvermogen geleidelijk weer op te bouwen.   
Op grond van het bovenstaande zijn de Raad van toezicht en het bestuur van de stichting Briantelli van mening
dat duurzame voortzetting van de activiteiten van de stichting de gedurende de komende jaren geëffectueerd
kan worden. Derhalve zijn de waarderingsgrondslagen gebaseerd op de veronderstelling van de continuïteit
van de stichting.      

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden.
Voor zover nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

Liquide middelen

De liquide middelen  zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden.

De liquide middelen staan, voor zover niets anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Stichting Briantelli te Tilburg
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met inachtneming
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Subsidies

Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de
gesubsidieerde uitgaven komen en waarin de gesubsidieerde activiteiten zich hebben voorgedaan.

Stichting Briantelli te Tilburg
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

1. Materiële vaste activa

Computers 211 500

Computers

€

Boekwaarde per 1 januari 2018 500
Afschrijvingen -289

Boekwaarde per 31 december 2018 211

Aanschaffingswaarde 1.445
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.234

Boekwaarde per 31 december 2018 211

Afschrijvingspercentages
%

Computers  20

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

2. Vorderingen

Debiteuren 23.486 2.108
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 21.796 6.903
Overige vorderingen en overlopende activa 63.329 86.134

108.611 95.145

Debiteuren

Debiteuren 23.486 2.108

Stichting Briantelli te Tilburg
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 21.796 6.903

Overlopende activa

Nog te ontvangen subsidies 48.415 53.241
Nog te ontvangen donatie Stichting  Vangnet - 12.000
Vooruitbetaalde bedragen 12.014 20.893
Nog te factureren 2.900 -

63.329 86.134

3. Liquide middelen

Rabobank 1155.47.223 35.238 4.534
Rabobank spaarrekening 52.356 52.354
Triodos 3.009 3.238
Kas 192 62

90.795 60.188

Stichting Briantelli te Tilburg
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PASSIVA

4. Eigen vermogen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Algemene reserve

Eigen vermogen -42.923 370

2018

€

2017

€

Eigen vermogen

Stand per 1 januari 370 -24.890
Resultaat boekjaar -43.293 25.260

Stand per 31 december -42.923 370

5. Kortlopende schulden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Crediteuren

Crediteuren 76.224 11.970

Vooruitontvangen subsidies

Vooruitontvangen subsidie 125.355 126.125

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 20.617 8.982
Nog te verrekenen stichting Vangnet 366 2.366
Nog te betalen auteursrechten 19.978 6.020

40.961 17.368

Stichting Briantelli te Tilburg
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

€

Begroting
2018

€

Realisatie
2017

€
6. Gebruikers inkomsten

Kaartverkoop en uitkoop voorstellingen 184.607 320.350 -
Horeca en verhuuropbrengsten 43.114 85.000 -
Partnerbijdragen 36.561 26.500 -
Overige opbrengsten 13.412 12.500 2.642

277.694 444.350 2.642

7. Indirecte opbrengsten

Sponsorbijdragen 17.102 20.000 2.248
Donaties 954 5.000 14.770
Bemiddeling 3.143 - -

21.199 25.000 17.018

8. Subsidie baten publieke middelen

Provincie Noord Brabant 175.000 175.000 75.000
Gemeente Tilburg 150.000 150.000 50.000
FPK festivals/internationaal 180.206 151.018 -
Brabant C 64.999 65.000 -
BKKC - - 5.600
Circus Next reimbursement 10.196 7.000 -
Subsidie Erasmus plus programme 12.675 - 13.525

593.076 548.018 144.125

Provincie Noord Brabant heeft een subsidie toegekend voor de periode 2017-2020 van € 500.000. 

Gemeente Tilburg heeft een bedrag toegekend van € 150.000 voor de festivaleditie van 2018. In 2017 is
hiervan € 50.000 opgenomen ten behoeve van de voorbereidingskosten voor het festival.

Gemeente Tilburg heeft daarnaast een bedrag toegekend in het kader van de CUltuuralliantie van € 50.000
voor de matching van de ontwikkelsubsidie van Brbant C.

Het Fonds voor de Podiumkunsten (FPK) heeft een vierjarige subsidie toegekend van 75.000 per jaar voor de
periode 2017-2020. De subsidie voor 2017 is gereserveerd is voor het festival in 2018. De toegekende
subsidie is geindexeerd met € 4.125. Daarnaast heeft FPK een subsidie toegekend in het kader van
internationalisering van 26.081 ten behoeve van bijzondere buitenlanse presentaties.

Het Brabant C fonds heeft een  subsidie van € 64.999 toegekend voor een ontwikkelingstraject, dat in 2019
wordt afgerond. Alle kosten zijn hiervoor gereserveerd in 2018.

Circus Next heeft een subsidie toekend voor de ondersteuning van enkele buitenlandse gezelschappen.

In samenwerking met andere Europese circusfestivals is in het kader van het Erasmusplusprogramma een
subsidie toekend voor Circolo van € 41.135, ten behoeve van kennisontwikkeling en kennisdelen in de periode
2016-2019. De subsidie dient ter dekking van kosten voor deelname aan en organisatie van  workshops,
seminaires en residenties.

Stichting Briantelli te Tilburg
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Realisatie
2018

€

Begroting
2018

€

Realisatie
2017

€
9. Subsidie baten private middelen

VSB fonds 85.000 85.000 -
Fonds 21 30.000 30.000 -
Dioraphte vermogensfonds 35.000 35.000 -1.938
Prins Bernhard Cultuurfonds 25.000 25.000 -
Overigen 10.000 10.000 -

185.000 185.000 -1.938

10. Activiteit lasten

Lasten infrastructuur

Produktie coordinatie en uitvoering 103.898 104.730 6.000
Tenten 79.038 78.600 -
Licht en geluid 88.311 94.500 -
Lokatie lasten 120.700 111.050 21.184

391.947 388.880 27.184

Programma lasten festival/losse voorstellingen

Uitkoopsommen 241.597 253.194 -
Auteursrechten 13.958 12.659 -3.628
Transportlasten voorstellingen 38.268 44.236 -
Verblijf artiesten 31.597 40.045 -
Per diems/catering 17.957 31.400 -
Overige voorstellingslasten 11.280 23.576 -
Coördinatie en planning 32.818 34.500 24.500

387.475 439.610 20.872

Talent ontwikkeling en seminairs

Workshops 725 - 1.033
Seminairs 44 - 3.474

769 - 4.507

Communicatielasten

Coördinatie en begeleiding 46.106 42.500 3.864
Ontwerp en uitvoeringslasten 70.081 52.000 4.157
Medialasten 75.554 92.500 1.169
Kaartverkoop en internet 29.071 30.020 -
B2B 2.939 5.000 754
Overige verkooplasten 7.138 5.000 350

230.889 227.020 10.294

Doelstelling E

11. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Computers en software 289 - 289

Overige bedrijfslasten

Stichting Briantelli te Tilburg
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum welke in deze jaarrekening zijn te verwerken of toe te
lichten.

Consolidatie Stichting Vangnet
Het bestuur van de Stichting Briantelli is gelijk aan het bestuur van de Stichting Vangnet. Omdat de grenzen
van art 396 BW niet worden overschreden heeft in deze jaarrekening geen consolidatie van de Stichting
Vangnet plaatsgevonden.

Statutaire winstverdeling
Het verlies van € 43.293 is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Stichting Briantelli te Tilburg
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