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Inleiding 
 
Stichting Balfolkfabriek is een overkoepelende organisatie voor balfolkorganisatoren in Nederland. 
Onze doelstelling is het bevorderen van West-Europese folkdans en -muziek. Wij trachten dit onder 
meer te bereiken door het organiseren van evenementen met livemuziek waar actieve deelname 
centraal staat, zoals dansavonden, dans- en muziekworkshops, en het creëren van een podium voor 
beginnende muzikanten. Naast het zelf organiseren van evenementen is het ons doel om 
organisatoren door heel Nederland te ondersteunen. Wij helpen bijvoorbeeld met het opstellen van 
een begroting, het begeleiden van de organisatie bij een eerste bal en we staan garant voor 
eventuele verliezen. 
 
In dit tweede jaarverslag zetten we op een rijtje wat Stichting Balfolkfabriek gedaan heeft van 1 
augustus 2013 t/m 31 juli 2014. We organiseerden bals in Utrecht en Wageningen, festival CaDansa 
en de Dansstage. We ondersteunden organisatoren in Amersfoort en Leiden met advies en hielpen 
balfolkband Té met een subsidieaanvraag voor een concertreis naar Canada.  
 
Financieel ging het over het algemeen goed. Er is weleens een bal met tegenvallende inkomsten en 
de grote evenementen, Cadansa en de Dansstage, moesten een beroep doen op hun reserves, maar 
uiteindelijk is de balans positief. Er was sprake van een gezonde financiële situatie en er ontstond 
ruimte om soms wat meer risico te kunnen nemen. Dat pakte soms goed uit en soms minder goed. In 
het financieel verslag vind je gedetailleerde informatie.  
 
In de bijlage is een algemeen overzicht van Balfolk in Nederland te vinden. Dit valt niet allemaal 
onder Balfolkfabriek, maar we vinden het interessant om een ruimere blik op Balfolk te geven. Het 
overzicht is gemaakt door Kees Verweij.  
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1.  Inhoudelijk verslag 
 
Wij zullen hier ingaan op de inhoudelijke onderdelen van De Balfolkfabriek. Wij bespreken onze 
werkwijze en de activiteiten.  
 
1.1. Bestuurssamenstelling 
In boekjaar 2013-2014 bestond het bestuur uit: 

• Voorzitter: Margot Sauter 
• Secretaris: Gijs van der Laan 
• Penningmeester: Lars Einarsen 
• Algemeen bestuurslid: Cecilia Brands 

 
Lennaert Bel heeft het bestuur de tweede helft van het jaar ondersteund. 
 
1.2. Organiseren van bals en dans- en muziekworkshops 
In boekjaar 2013-2014 organiseerde Stichting Balfolkfabriek in totaal 11 bals, verdeeld over Utrecht 
(locaties Moira en Musketon) en Wageningen (locatie Junushoff). De Moira en Junushoff hadden dit 
jaar redelijk constante bezoekersaantallen, met een gemiddelde rond de 110. De bals in de Moira 
waren meestal uitverkocht, behalve die van september 2013. De Musketon had op de eerste drie 
bals een gemiddelde van 170 bezoekers, maar op het afsluitende bal op deze locatie bereikten we 
een hoogtepunt van 309 betalende bezoekers. In totaal waren er dit boekjaar 1581 betalende 
bezoekers (zie tabel 1). 
 
Bij de bals in Utrecht waren ook muziek- en dansworkshops, met verschillende onderwerpen en 
verschillende doelgroepen (beginners tot behoorlijk gevorderd). De muziekworkshops in de 
Musketon liepen moeizaam, daar wisselde het aantal deelnemers tussen 0 en 8. Eén workshop is 
afgelast omdat er echt niet genoeg deelnemers waren. De dansworkshops hadden meestal een 
redelijk aantal bezoekers (22 tot 36), één workshop (basis scottisch) trok maar 7 deelnemers. 
 
Tabel 1. Georganiseerde bals in boekjaar 2013-2014: aantal bezoekers per locatie 
   Aantal bezoekers 
Locatie Aantal bals Dag Gemiddeld Totaal 
Utrecht, locatie Moira 5 Zondag 111 554 
Utrecht, locatie Musketon 4 Zaterdag 203 813 
Wageningen, locatie Junushoff 2 Zondag 107 214 
 1581 
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1.3. Balfolkfestival CaDansa 
In november 2013 vond de tweede editie van CaDansa plaats, een driedaags balfolkfestival in een 
cultureel centrum in Utrecht. Een werkgroep van vrijwilligers en één betaalde kracht hebben hier een 
heel jaar aan gewerkt. 
Na een succesvolle eerste editie is met plezier de tweede editie georganiseerd. De locatie (dezelfde 
als het vorige jaar) zorgde wel voor uitdagingen. Een maand van tevoren leek het erop dat we 
eigenlijk niet welkom waren door nieuw beheer en beleid. Gelukkig hebben we het tij weten te keren 
en kon het festival toch gewoon plaatsvinden. 
 
Wederom waren de tickets snel (binnen enkele dagen) uitverkocht en kwamen de bezoekers uit heel 
Europa. Zowel de dans- als muziekworkshops werden goed bezocht. Ook vulde het open podium zich 
met allerlei muzikanten die hun vaardigheden met het danspubliek wilden delen. De organisatie 
draaide grotendeels op vrijwilligers en de catering was biologisch en lokaal. Het festival is door de 
organisatie, bezoekers en alle andere betrokken partijen als buitengewoon plezierig beleefd. 
 
1.4. De Dansstage 
De Dansstage is een jaarlijks terugkerend balfolkevenement met verschillende workshops, voor 
balfolkdansers zonder of juist met heel veel ervaring. Deelnemers konden zich inschrijven op 
verschillende niveaus. Beginners en begonners1 hadden een vaste docent, terwijl de gevorderden 
konden kiezen uit verscheidene workshops. Dit jaar waren dat onder andere workshops in polska, 
bourrée auvergnate en improvisatie. ’s Avonds was er de kans om de geleerde dansen in de praktijk 
te brengen op muziek van verschillende bands. Een team van vrijwilligers zorgde voor eten en 
drinken om de dansers gaande te houden. 
 
Dit jaar vond de stage plaats van 28 t/m 30 maart 2014 en zijn er zestien docenten en vijf bands 
uitgenodigd. In totaal waren er 176 betalende deelnemers.  
 
1.5. Ondersteuning organisatoren 
Organisatoren in Amersfoort en Leiden hebben met ervaren organisatoren kunnen sparren. Zo is 
meegedacht over subsidies en fondsen aanvragen, de programmering van bals en mogelijke locaties. 
Bij beide locaties is een bestuurslid op een vergadering aanwezig geweest. Eind juni is een eerste bal 
in Leiden georganiseerd. Dit bal heeft wat verlies gedraaid, maar de organisatie houdt goede moed 
en gaat door met het organiseren van bals, mogelijk ook in andere plaatsen in Zuid-Holland. Hiermee 
hopen ze het eerste verlies op te gaan vangen. 
 
We hebben ter ondersteuning van organisatoren een garantieregeling bedacht en op papier gezet. 
Hiermee kunnen organisatoren per evenement een garantstelling aanvragen, voor het geval dat ze 
verlies draaien. Voor de aanvraag moet de organisator een begroting indienen; indien deze 
goedgekeurd wordt, staat Balfolkfabriek garant voor (en betaalt dus) een eventueel verlies. Als een 
evenement winst maakt, betaalt de organisator 2% van de omzet aan Balfolkfabriek, zodat wij daar 
weer andere bals van kunnen ondersteunen. In dit boekjaar is hier nog geen gebruik van gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Begonners zijn dansers die al enige ervaring hebben door te dansen op bals, maar nog geen 
of weinig les hebben gehad.  
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2.6 Subsidies en fondsen 
 
De balfolkband Té vroeg onze hulp bij het 
aanvragen van subsidie bij het Fonds 
Podiumkunsten, en die hebben we ze geboden. 
Door de subsidie van € 1.000 kon Té op 
concerttour naar Canada. Daar hebben ze veel 
opgetreden, en verschillende muziek- en 
dansworkshops gegeven. Ze traden op meer 
dan tien locaties rond Toronto op, zoals festival 
Blue Skies, Godderich Festival en Summerfolk 
Festival. De Canadezen waren ontzettend 
enthousiast; alle honderd cd’s die ze mee 
hadden genomen, hebben ze dan ook verkocht. 
Balfolk is nu in opkomst in Toronto, sinds kort 
worden daar ook lessen en kleine bals georganiseerd. 
 
Stichting Balfolkfabriek heeft meegedaan aan de Anjeractie van het Prins Bernard Cultuurfonds en zo 
via collecte (waarbij de stichting een percentage zelf mocht houden) ruim € 130 euro opgehaald.  
 
CaDansa is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van drie fondsen. We ontvingen  
€ 3.000 van het Prins Bernhard Cultuurfonds en € 2.000 van het Stichting Elise Mathilde Fonds.  
 
Ook dit boekjaar heeft de gemeente Wageningen subsidie verleend voor de bals in Wageningen. Dat 
was dit boekjaar in totaal € 2.020. 
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3. Financieel verslag 
 
In dit hoofdstuk vind je het financieel verslag. Dat bestaat uit de balans en de staat van baten en 
lasten met bijhorende toelichting. In de grijze kaders vind je algemene uitleg over de Stichting, de 
andere toelichting gaat specifiek om het boekjaar 2013- 2014.  
 
3.1. Balans 31-7-2014 
 

 
 

De post debiteuren Cadansa heeft betrekking op de subsidies van van Prins Bernard Cultuurfonds en 
Stichting Elise Mathildefonds. De subsidie-afrekening heeft begin 2015 plaatsgevonden. Daarnaast 
valt de grote post ‘Vooruit ontvangen Cadansa 2014’ op. De kaartverkoop van Cadansa 2014 opende 
in juni 2014, waardoor al een groot bedrag vooruit ontvangen is. Dit geld is doorgeschoven naar het 
boekjaar 2014-2015. Dit geldt ook voor de in de zomer vooraf ontvangen subsidie van de Gemeente 
Wageningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activa Passiva

Vorderingen Eigen vermogen
Debiteuren Cadansa € 5,000.00 Eigen vermogen Cadansa € 475.28
Debiteuren Musketon € 300.00 Eigen vermogen Dansstage € 3,500.49
Debiteuren Moira € 200.00 Eigen vermogen Wageningen € 933.60
Debiteuren Stichting € 500.00 Eigen vermogen Musketon € 337.36
Vooruitbetaalde kosten € 33.89 Eigen vermogen Utrecht - Moira € 1,633.78

€ 6,033.89 Eigen vermogen Holland € 10.00
Eigen vermogen Stichting € 1,727.32

Liquide middelen € 8,617.83
Betaalrekening Rabobank € 3,132.24
Spaarrekening Rabobank € 24,308.28 Schulden
Kas € 9,547.40 Crediteuren Cadansa € 1,686.00

€ 36,987.92 Crediteuren Dansstage € 151.95
Crediteuren Musketon € 4,410.90
Crediteuren Moira € 1,510.00
Crediteuren Holland € 100.00
Crediteuren Stichting € 596.13
Vooruit ontvangen subsidie Wageningen € 2,000.00
Vooruit ontvangen Cadansa 2014 € 23,949.00

€ 34,403.98

Totaal activa € 43,021.81 Totaal passiva € 43,021.81

De balans is een momentopname van de financiën van de stichting. Deze is aan het einde van 
het boekjaar op 31 juli gemaakt. Het vermogen bestaat uit de vorderingen en het geld op de 
bankrekening en in kas, verminderd met de schulden van de stichting. In het eigen vermogen 
werkt de stichting met ‘potjes’ per balorganisatie. Daarvoor nemen de locatie en of de 
organisator als uitgangspunt. Zo kunnen organisatoren zelf een buffer opbouwen en ook 
ruimte creëren om misschien eens een gewaagdere programmering neer te zetten.  
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3.2. Staat van baten en lasten 01-08-2013 t/m 31-07-2014 

 

 

De staat van baten en lasten geeft een overzicht van de totale inkomsten en uitgaven per ballocatie 
of evenement. In paragraaf 3.3 is een nadere uitsplitsing opgenomen van de inkomsten en uitgaven 
per bal en van de inkomsten en uitgaven van de stichting zelf. Over de gehele stichting is een batig 
saldo van € 94,62 behaald. € 585,96 is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting. De 
overige bedragen zijn toegevoegd aan respectievelijk in mindering gebracht op de ‘potjes’ per 
balorganisatie. 

Voor het realiseren van CaDansa is gebruik gemaakt van subsidies voor een totaalbedrag van              
€ 5.000. Dit maakte het mogelijk om dit mooie evenement neer te zetten.  

Dansstage heeft in 2014 eenmalig een verlies geleden van € 1.807,53. De organisatie van Dansstage 
heeft bewust gekozen een deel van haar overschot uit voorgaande jaren aan te wenden voor het 
uitnodigen van Accordéâm. Het eigen vermogen van Dansstage na afrekening van Dansstage 2014 
bedraagt nog € 3.500,49.  

Staat van baten en lasten

1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014

Lasten Baten

Cadansa € 34,123.14 Cadansa € 34,560.00
Dansstage € 25,179.08 Dansstage € 23,371.55
Bals Wageningen € 5,249.19 Bals Wageningen € 4,902.00
Bals Utrecht - Musketon € 7,993.21 Bals Musketon € 8,680.00
Bals Utrecht - Moira € 8,856.27 Bals Utrecht - Moira € 9,386.00
Bals Holland € 329.00 Bals Holland € 339.00

Uitgaven Stichting € 1,064.31 Inkomsten Stichting € 1,650.27

Batig saldo boekjaar € 94.62

Totaal lasten € 82,888.82 Totaal baten € 82,888.82

Het batig saldo over het boekjaar wordt als volgt verdeeld:

- Eigen vermogen Cadansa € 436.86
- Eigen vermogen Dansstage -€ 1,807.53
- Eigen vermogen Wageningen -€ 347.19
- Eigen vermogen Musketon € 686.79
- Eigen vermogen Utrecht - Moira € 529.73
- Eigen vermogen Holland € 10.00
- Eigen vermogen Stichting € 585.96

€ 94.62
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3.3. Toelichting bij de staat van baten en lasten 
 
In de Musketon zijn tijdens het boekjaar vier bals georganiseerd, waarbij het laatste bal in de 
Musketon in mei 2014 zeer druk bezocht is. Deze bals zijn georganiseerd door Louise Marius. 
Hieronder staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven per bal: 
 

 

In de Moira zijn tijdens het boekjaar vijf bals georganiseerd. Deze bals zijn georganiseerd door Louise 
Marius. Hieronder staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven per bal: 

 

In de Junushoff te Wageningen zijn tijdens het boekjaar twee bals georganiseerd. Deze bals zijn 
georganiseerd door Jolanda Snellenberg en Margot Sauter. Hieronder staat een overzicht van de 
inkomsten en uitgaven per bal: 

 

In het voorjaar van 2014 heeft Louise het initiatief genomen om te starten met het organiseren van 
bals in Rotterdam. In juni was er een klein bal met Wouter Kuyper. Dit initiatief is later doorgezet 
door Balfolk Zuid-Holland. 

Bals Musketon
Inkomsten Uitgaven Resultaat

20/09/2013 Parasol 1,557.00€        1,247.14€        309.86€           
19/10/2013 Kitus 1,444.00€        1,644.38€        -200.38€          
07/12/2013 Ballsy Swing, Ne Bratya 1,701.00€        2,029.46€        -328.46€          
17/05/2014 Lirio, Duo Marziano 3,978.00€        3,072.23€        905.77€           

8,680.00€        7,993.21€        686.79€           

Bals Utrecht - Moira
Inkomsten Uitgaven Resultaat

29/09/2013 Antoniotti, Geronimo 1,200.00€        1,334.00€        -134.00€          
22/12/2013 KV Express, Wouter en de Draak 1,774.00€        1,659.48€        114.52€           
09/02/2014 Zeffeurs, Fratelli Tarzanelli 1,428.00€        1,394.56€        33.44€              
20/04/2014 Tanghe Coudroy, Naragonia, workshop Aurelie Giet 3,300.00€        2,875.55€        424.45€           
15/06/2014 Te, El Peppah, Cardin 1,684.00€        1,592.68€        91.32€              

9,386.00€        8,856.27€        529.73€           

Bals Wageningen
Inkomsten Uitgaven Resultaat

17/11/2013 Fratelli Tarzanelli, Sophie Cavez 2,515.00€        2,918.95€        -403.95€          
13/04/2014 Naragonia, Andoorn, Wouter en de Draak 2,387.00€        2,330.24€        56.76€              

4,902.00€        5,249.19€        -347.19€          
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Na afloop van Cadansa 2013 bleek behoefte aan extra T-shirts van Cadansa. Het bestuur heeft toen 
besloten tot een nabestelling, waarvan T-shirts besteld konden worden. De nabestelling is niet in zijn 
geheel verkocht binnen het boekjaar, maar tijdens de volgende edities van Cadansa zijn de 
resterende shirts alsnog verkocht. De opbrengsten hiervan zijn ten goede zijn gekomen aan de 
stichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bals Holland
Inkomsten Uitgaven Resultaat

14/06/2014 Rotterdam: Wouter Kuyper 339.00€           329.00€           10.00€              

339.00€           329.00€           10.00€              

Uitgaven Stichting Inkomsten Stichting
Katoenfabriek extra druk Cadansa T-shirts 990.03€          2% Omzet bals 468.36€          
Overige 74.28€            CaDansa administratievergoeding 300.00€          

Boetebetalingen niet gebruikte reserveringen 5.00€               
Verkoop extra Cadansa T-shirts 475.00€          
Anjeractie Prins Bernhard Cultuurfonds 134.98€          
Rente 144.93€          
Positief kasverschil 122.00€          

1,064.31€      1,650.27€      

De belangrijkste vaste bron van inkomsten van de stichting betreft de afdracht van 2% van de 
bezoekersinkomsten door de organisatoren van bals. Daarnaast geldt voor bals in de Moira 
een reserveringssysteem, waarbij voor niet-opgehaalde reserveringen € 5 aan de stichting 
wordt afgedragen. Ook ontvangt de stichting soms giften. Bovendien zijn de kosten van de 
stichting laag omdat niet alle kosten in rekening worden gebracht. Het bestuur declareert 
geen reiskosten en Wen houdt al jaren de website balfolk.nl in de lucht.  
De inkomsten van de stichting zijn hoger dan de uitgaven van de stichting. Dit is ook 
wenselijk, omdat een buffer moet worden opgebouwd om eventuele verliezen uit bals en 
evenement die onder garantstelling van de stichting worden georganiseerd, te kunnen 
opvangen.  
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Bijlage. Algemeen overzicht Balfolk in Nederland 2013-2014 
 

De zomer van 2013 blijkt achteraf bol te staan van de veranderingen bij buitenfestivals. Keltfest 2013 
blijkt voor het laatste jaar een uitgebreid balfolkprogramma met eigen podium te hebben. Orfest 
viert zijn 5-jarig bestaan en dat blijkt ook meteen de laatste keer te zijn. Boerebalfestival viert zijn 
tweede en tevens laatste editie. Folkwoods is ter ziele gegaan en in de plaats daarvan vindt een 
kleinschalig programma plaats met op de zondag wat optredens in Café Wilhelmina met enige 
balfolk. Wel ziet dit jaar het Dennefeest het levenslicht, dat vanaf dan jaarlijks georganiseerd wordt.  
 
Dit jaar stond vooral in het teken van het afscheid van Theater de Musketon in Utrecht. Het 
veranderen van het beheer van deze locatie bleek dermate consequenties te hebben dat afscheid 
genomen moest worden van de locatie in dit seizoen. Ook CaDansa vond er in dit seizoen voor de 
laatste keer plaats. De Musketon was de grootste ballocatie in Nederland. Het wegvallen van deze 
locatie betekent een enorme aderlating voor de balfolkscene, waarvan we na dit seizoen maar 
moesten zien hoe we dit zouden gaan oplossen. 
 
Dit jaar werden verschillende initiatieven ontplooid. Normaal wordt bij Balfolk Zeist op dinsdagavond 
gedanst op MP3-muziek, maar begin 2014 ontpopte Zeist zich als een locatie waarbij mensen hun 
verjaardag of andersoortige jubilea vierden en dan livebands uitnodigden om te komen spelen. Dat 
trok steevast een flink aantal mensen, dat bij een normaal bal zeker niet zou misstaan, zeker voor 
een doordeweekse avond. Na twee succesvolle edities van Celtic & Balfolk Night in de Doelen in 
Rotterdam ontwikkelde balfolk in Rotterdam zich verder, in eerste instantie met een dansworkshop 
en een minibal. Na het geslaagde podium op het Bevrijdingsfeest op 5 mei 2013 in Zutphen probeert 
ook Zutphen balfolk in het seizoen 2013-2014 op de kaart te zetten met allerlei initiatieven. 
 
Er ontplooiden zich ook enkele initiatieven waarvan het niet is gelukt om vaste grond onder de 
voeten te krijgen. Ten eerste Ede op woensdagavond in café Legends. Een tweede bal vond plaats in 
oktober 2013, maar wegens het beperkte aantal bezoekers en het zeer beperkte aantal consumpties 
zag de café-eigenaar er geen brood meer in. In december 2013 vindt het tot nu toe laatste bal in ’s-
Hertogenbosch plaats. Het was de bedoeling dat dit de opstart werd van nieuwe ballen in ’s-
Hertogenbosch, maar helaas is dat daarna niet meer gebeurd. In Haarlem vindt in oktober 2013 
voorlopig het tweede en laatste bal plaats.  
 
Maar gelukkig blijken verschillende locaties een vaste waarde te zijn in het balfolklandschap. 
Wageningen met twee locaties, de Wilde Wereld en Theater Junushoff. Nijmegen, die begin 2013 
verhuisd waren van het Vlaams Arsenaal naar El Corte, een tangoruimte. Eindhoven, waar in januari 
2014 het 10-jarig bestaan van de folkballen in de Wilhelmina werd gevierd. Utrecht, met de Moira als 
nog belangrijker ankerpunt zo centraal in het land. Enkhuizen, dat waarschijnlijk een meer lokaal 
publiek trekt. Groningen, die bijna altijd twee bals per jaar houden. Vaals, die, hoewel liggend in 
Nederland, vooral Duitse bezoekers trekken (ligt slechts 300 meter van de grens met Duitsland).  
 
Wat betreft workshops waren er 12 muziekworkshops en 30 dansworkshops. Behalve de workshops 
in Utrecht, hebben we hier weinig zicht op. 
 

Dit algemeen overzicht is geschreven door Kees Verweij. 


