30JAN19

CRAUTFUNDING PROJECT

FF2019

FringeL FestivaL 2019, lef tonen!
• Het FringeL FestivaL is een jaarlijks muziekfeest en netwerkevent voor en door mensen met
autisme waarbij iedereen welkom is.
• De 7e editie heeft als motto “lef tonen!” en wordt verzorgd door supergemotiveerde artiesten,
presentators, fotograaf, filmer, posterontwerper, en makers van de programmaboekjes; en
resulteert in een uiterst gevarieerd programma met daarop werken van grote klassieke
componisten en eigen(tijdse) muziek. Info: www.gleveris.nl.
• Organisatie en verantwoording: Stichting Gleveris, probeerprojecten autisme
Doel van deze crautfunding

Type inleg deze crautfunding
Begroting FF2019 project
(inclusief crautfunding) dd
boven
Risico’s deze crautfunding

Begin datum crautfunding
Eind datum crautfunding
Reeds ingelegd dd boven
Einde project FF2019

Financiële ondersteuning waardoor het FF2019 project zodanig
georganiseerd kan worden dat het interessant en laagdrempelig is voor
de deelnemers uit heel Nederland (accommodatie, gratis deelname,
versnaperingen)
donatie
2.500 EUR voor het totale project waarvan 2.000 EUR middels
crautfunding
Als het project FF2019 door overmacht niet door zou gaan dan zou het
ingelegd bedrag (totaal van de donaties) minus verplichtte betalingen,
worden besteed aan het volgende FringeL FestivaL of een ander
probeerproject autisme; Stichting Gleveris vult eventuele tekorten aan
uit eigen middelen (Jaarverslagen: www.gleveris.nl onder bij “Vragen”)
01FEB19
31MRT19
0 EUR (max. periode actualiseren: 14 dagen)
30JUN19, i.v.m. (na)betalingen, film/foto reportages, etc.

Begroting totale project FF2019
Item
Accommodatie, incl. instrumentarium,
stemmen vleugel, techniek
Catering, versnaperingen, personeel
Public Relations
Vergoedingen, w.o. reiskosten (2e klas)
Onvoorzien
TOTAAL crautfunding FF2019

Inkomsten op andere wijze
TOTAAL PROJECT

Opmerking
De Linck, Muzelinck Oss

Bedrag EUR
800,00

Catering/personeel: Muzelinck & De
Lievekamp Oss
Ontwerp
&
druk
flyers,
posters,
programmaboekjes, e-advertising
O.a. deelnemers
Incl. btw; excl. kosten cadeaus & ‘goodwill’
(worden door aparte donaties gedekt);
excl. reguliere kosten bestuur
Bedoeld voor dit project
Crautfunding en op andere wijze

400,00
1.100,00
100,00
100,00
2.500,00

500,00
2.500,00

crautfunding (www.crautfunding.nl) is een vorm van donatie t.b.v. probeerprojecten autisme
U kunt voor dit crautfunding project een willekeurig bedrag tot maximaal 500 EUR overmaken naar:
Stichting Gleveris: IBAN NL10 INGB 0005 0905 94 o.v.v. crautfunding FF2019.
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Heischouw 7, 5345 XT Oss, NL
www.gleveris.nl
info@gleveris.nl

T
+31 (0)6 30911638
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IBAN NL10 INGB 0005 0905 94
KvK 53510909 (Brabant)

