2NOV19

CRAUTFUNDING PROJECT

FFOT2019

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

Type inleg deze crautfunding
Begroting FFOT2019 project
(inclusief crautfunding) dd
boven
Risico’s deze crautfunding

Begin datum crautfunding
Eind datum crautfunding
Reeds ingelegd dd boven
Einde project FFOT2019

Financiële ondersteuning waardoor het FFOT2019 project zodanig
georganiseerd kan worden dat het interessant en laagdrempelig is voor
de deelnemers uit heel Nederland (accommodatie, gratis deelname,
versnaperingen)
donatie
3.169 EUR voor het totale project waarvan 1.000 EUR begroot voor
crautfunding
Als FFOT2019 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”)
01NOV19
30NOV19
0 EUR** door crautfunding (max. periode actualiseren: 14 dagen)
31JAN20, i.v.m. (na)betalingen, film/foto reportages, et cetera

Begroting totale project FFOT2019
Item
Ontwerp + drukkosten posters, flyers
programmaboekjes

Zaalhuur, uren personeel, catering
Reiskosten FFOT2019
Onvoorzien
Totaal kosten project
Beoogd bedrag CRAUTFUNDING
FFOT2019
Inkomsten op andere wijze
INKOMSTEN TOTAAL PROJECT

Opmerking
Exclusief e-poster project dat door een
speciale donatie wordt betaald
Incl. pianostemmen

Bedrag EUR
800,00

Som van bovenstaande posten
Niet te besteden aan cadeaus & ‘goodwill’
(deze worden door aparte donaties gedekt)
en aan reguliere kosten bestuur
Bedoeld voor dit project
Via crautfunding en op andere wijze

1.680,00
220,00
469,00
3.169,00
1.000,00

2.169,00
3.169,00

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 FFOT2019.
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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)

