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In het jaar 2015 is het project HangOuderen dat in juli 2014 is gestart succesvol afgerond.  Dit 
project is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van Combiwel, VSBfonds, Steunfonds 
bja-cow, RCOAK en Stichting AFK. Daarnaast hebben we veel medewerking gekregen van 
vrijwilligers en heeft Combiwel ons in natura gesteund door het beschikbaar stellen van  
trainingsruimte voor de repetities. Organisaties in de wijk hebben ons korting gegeven op gebruik 
van hun ruimtes voor het geven van voorstellingen. Het project is, mede hierdoor,  binnen het 
begrootte budget afgerond.
Zomer 2015 is het project BioBeton*Bloeit gestart in samenwerking met verschillende kunstenaars 
en organisaties in de wijk. Er was begroot dat de deelnemers aan de workshops (buurtgenoten) in 
staat zouden zijn €25, per workshop bij te dragen. Dit bleek ijdele hoop en voor velen te begrotelijk.
Met een gift van een groep vrijwilligers die voor deze activiteiten steun gevraagd hebben bij 
Vrijwilligersondersteuning van Stadsdeel Zuid, zijn deze kosten toch gedekt. Door het onderhouden
van goede contacten en het hernieuwen van relaties die gelegd zijn tijdens het eerste 
BioBeton*Festival, zijn veel ruimtes in de wijk tegen zeer gereduceerde prijs of gratis ter 
beschikking gesteld. Bedrijven uit de buurt waren wederom bereidt in natura het buurt-kunst-
evenement op 5 en 6 september te ondersteunen. De fondsen en organisaties die dit project mogelijk
hebben gemaakt zijn het VSBfonds, Steunfonds bja-cow, Stichting AFK, Prins Bernhard 
Cultuurfonds en Cordaan. Omdat Cordaan een deel van de kosten van een van de workshops 
rechtstreeks aan een externe kracht heeft betaald heeft Stadstoneel minder inkomsten dan begroot 
binnen gekregen. 
Het resultaat in 2015 is afgerond met een negatief saldo van €4.013.
Op 1 januari 2016 moeten restantbedragen van afgeronde subsidies ad €7875 nog worden 
uitgekeerd aan Stadstoneel en hebben we nog rekeningen open staan ter grootte van €8376.

We verwachten in 2016 het negatieve saldo in te kunnen lopen met giften.
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