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Financieel jaarverslag 2020  
Stichting TG Tiefschnee 

Inleiding 
In 2020 heeft TG Tiefschnee de (verplaatste) voorstellingen van de nieuwe productie Vantablack 
uitgevoerd en heeft ze - als cadeautje aan het vaste publiek - in de zomer eenmalig een speciale 
digitale versie van de voorstelling De Konijn Monologen uit 2012 via Zoom uitgevoerd. Tevens zijn de 
plannen voor de volgende productie – Antiman genaamd - verder ontwikkeld. Dank zij het resultaat 
uit 2019 kon de lening in 2020 worden afgelost met behoud van positief saldo eigen vermogen. 

 Balans: 

 

Staat van baten en lasten: 

 

Samenstelling bestuur:  

Sinds de oprichtingsdatum van 7 juli 2016 is het bestuur als volgt samengesteld:  

Functie Naam 

voorzitter Suzanne Kooloos 

secretaris Lionel van den Berg 

penningmeester Tim Meewezen 

 
Activiteitenverslag 
In 2020 is er gerepeteerd voor de theaterproductie Vantablack, ging deze in première en is daarna in 
het voorjaar vijf keer succesvol uitgevoerd. Corona gooide roet in het eten voor de voorstellingen die 
later in maart en mei gepland stonden. Gelukkig konden deze in goed overleg worden verschoven 
naar oktober en zijn ze - toen het net nog mogelijk was - met succes uitgevoerd. Weliswaar voor 30 
man publiek, maar in die tijd toch ontzettend fijn om kunst te kunnen en mogen uitvoeren in een live 
opstelling. Tijdens de luwte in de zomer is er besloten om éénmalig als ‘zoethoudertje’ De Konijn 
Monologen (een productie van Merel en Rinske uit 2012) via Zoom uit te voeren. Ook is er in de 
zomer veel tijd genomen om te werken aan een rebranding van TG Tiefschnee en de komende drie 
producties. Voor de eerstvolgende, Antiman, is het projectplan inmiddels geschreven en zijn de 
eerste fondsen aangevraagd. 

Aldus vastgesteld te Utrecht, op datum 14 februari 2021. 

Namens het bestuur van Stichting TG Tiefschnee, 

T.H. Meewezen    penningmeester     
  

Liquide middelen (ING) 0,86 3428,50 85,78 Eigen Vermogen -1642,64 1785,00 85,78

Te betalen posten(lening) 1643,50 1643,50 -

3428,50Totale activa 0,86

Activa 2018 2019

0,86

Passiva 2018 2020

85,78

2020

85,78

2019

3428,50Totale passiva

Kosten administratie 136,64 152,12 132,43

Productiekosten 9.130,01 7.070,24 20.540,09

Totale lasten 9.266,65 7.222,36 20.672,52

Omzet 3.776,60 0,00 5.223,30

Subsidies 4.500,00 10.650,00 13.750,00

Totale baten 8.276,60 10.650,00 18.973,30

2018 2019Lasten

Resultaat -990,05 3.427,64

2020

Baten

-1.699,22


