Bestuursverslag Stichting Parels voor de Zwijnen kalenderjaar 2020

1. Bestuur
In 2020 bestond het bestuur van de Stichting Parels voor de Zwijnen uit: A.S. Kraak - de Sitter,
voorzitter; D. I. Hiel, penningmeester; J. Jacobs, secretaris en J.A. van Berkum (algemeen lid). In 2020
zijn er 6 bestuursvergaderingen geweest (16-1, 20-3, 4-6, 20-8, 22-10, 10-12). Om de codes cultural
governance, fair practice en culturele diversiteit verder te concretiseren in een bestuursstatuut is er
een werkgroep samengesteld, bestaande uit de zakelijk leider en twee bestuursleden, die in 2021 zal
komen met een concepthandboek organisatie en omgangsvormen.
2. Medewerkers (personeel en uitvoerenden)
Saskia Huybrechtse was in dit jaar artistiek leider/algemeen directeur op parttime basis. Per 1 maart
2020 werd Eric de Ruijter aangesteld als zakelijk leider. Martin Vlaming, de bureaumedewerker,
wordt sindsdien aangestuurd door de zakelijk leider, die samen met de artistiek leider
verantwoording aflegt aan het bestuur.
3. Activiteiten
3.1 De Koningin van de Voedselbank editie Zuidoost
Ondanks voorbereidingen daartoe heeft Parels vanwege de coronacrisis de beoogde voorstelling De
Koningin van de Voedselbank in stadsdeel Zuidoost dit jaar niet kunnen realiseren. De voorstelling is
verschoven naar zomer 2021
3.2 Opdrachten FNO
Aanvankelijk was er ook een afspraak met FNO om een tour te organiseren (‘Je ziet het niet’) maar
dat plan moest vanwege de pandemie afgeblazen worden. In opdracht van FNO heeft Parels toen
(i.s.m. Vincent Sparreboom) een viertal filmportretten gemaakt, die als basis van een webinar
dienden.
3.3 Het Antoniushuis in Amsterdam Noord
Om meer geworteld te raken in Noord heeft Parels het plan opgevat van het Antoniushuis gebruik te
maken als uitvalsbasis van haar activiteiten in het stadsdeel. Ook dit plan is door de coronacrisis niet
uit te verf gekomen. Later in het jaar is er een initiatief ontwikkeld om een onderzoek naar
kinderarmoede te beginnen, maar ook dit plan hebben we in 2020 niet verder kunnen concretiseren
en is verschoven naar 2021.
4. Coronaregelingen
Om financieel het hoofd boven water te kunnen houden hebben we een beroep moeten doen op de
NOW-regeling (via UWV) voor tegemoetkoming in loonkosten en TOGS- en TVL-regelingen (via RVO)

voor tegemoetkoming vaste lasten. De TVL voor het vierde kwartaal is aanvankelijk afgewezen,
waartegen Parels een beroepsprocedure is begonnen. De uitslag is nog niet bekend.
5. Toelichting op de jaarrekening 2020
De baten over 2020 bestonden uit publieksinkomsten en subsidies en bijdragen uit private en
publieke middelen. De som der baten bedroeg €77.497. De lasten bedroegen aan beheerslasten
€51.350 en aan activiteitenlasten €22.746. De som der lasten bedraagt €74.096. Parels heeft
daarmee over 2020 een positief resultaat geboekt van €4.907, wat toegevoegd is aan de algemene
reserve.
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