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Begroting en Vaststelling 
 

Aanvrager: Stichting Nefesh 

Projectnaam: Nefesh TV 2015 - 2016 

Projectnummer: 20150102 

 

Aanvrager verklaart, door inzending van deze financiële verantwoording, alle gegevens daarin volledig en naar waarheid te hebben verstrekt. 
 

Aanvrager verzoekt de uitkering vast te stellen op  
Het bedrag dat u hier invult dient gelijk te zijn aan de som van de bedragen die u invult bij ‘Voorschot COM’ en ‘Nog te ontvangen COM’ in de kolom Verantwoording. 

 

  

 

 
 

Vergelijking uitgaven 
 

 

 
 

 Begroting 
  

Begroting / specificatie 
  

Verantwoording 
  

Verantwoording / specificatie 
Vul in analoog aan Begroting / specificatie 

Voorbereidingen € 1.500,00 4 dgn. x € 375,- research en reactie / 
bureauproductie 

€ 1.500 Vier maal een halve dag, twee hele 

dagen voorbereidingen  

Productie en regie € 6.000,00 16 dgn. x € 375,- € 6.080 Totaal 16,2 dagen productie en regie 

Camera, geluid en licht € 7.200,00 16 dgn. x € 450,- Camera, geluid- en 
lichtman inclusief apparatuur 

€ 7.678 Totaal 17 dagen camera, geluid, licht, 

apparatuur  incl. bediening 

Vrijwilligersvergoedingen € 2.250,00 Redactie- en productieteam 3 pp. x € 
750,- 

€ 2.250 Drie personen kregen een 

vrijwilligersvergoeding  

Montage en mixage € 6.000,00 16 dgn. x € 375,- Montage (voor-, 
offline en online) 

€ 6.312 Totaal 16,9 dagen 

Overige uitbesteding € 3.500,00 O.a. ondertiteling, vertalingen, audio 
mixage, kleurcorrectie, 
productieassistentie 

€ 3.670 Uitbestedingen voor post-productie 

Materiaalkosten en apparatuur € 2.300,00 Diversen o.a. digitale opnametapes, 
masters dvd, huur materiaal (€ 1.100,-
); studiofaciliteiten (€ 1.200,-) 

€ 2.788 Totaal huur studiofaciliteiten 

Uitzendkosten € 3.500,00 Salto A1, RTV Amstelveen (€ 2.500,-) 
en online gereedmaking (50,- per 

€ 3.684 Uitzendkosten AT1 + on-line gereed 

€ 32.500        
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programma x 20) maken van alle uitzendingen  

Reis-, vervoerkosten en sejour € 2.500,00 Voor crew (2-3 pp.) in binnen (NL) - en 
buitenland (Israël) 

€ 2.385 
 

Totaal vervoer- en verblijfskosten 

productieteams 

Communicatie- en promotiekosten € 5.000,00 Communicatie medewerker 8 dgn. X € 
375,- = € 3.000,- o.a. nieuwsbrief, 
media & pers, donateurswerving & 
crowdfunding); € 2.000,- t.b.v. 
websitekosten (platform) en pr-
materialen 

€ 5.254 Communicatiemedewerker (8 dgn.), 

hosting, nieuwsbrief, website, 

crowdfunding  

Algemene (zakelijke)kosten € 3.000,00 Administratiekosten (€ 1.000,-), 
accountantskosten t.b.v. project € 
1.000,-), verzekeringen ( € 1.000,-) 

€ 3.450 Administratie, accountant, 

verzekeringen, algemene 

kantoorkosten 

Overhead € 2.250,00 Bureau-, huisvestingskosten 5% € 2.428 Huur, electra, telefonie 12 mnd. 

                    

                    

                    

                    

                    

Totaal kosten € 45.000,00 
 

€ 47.479       

 

 

  

 

 

 

Vergelijking inkomsten 
 

 
 

 

 Begroting  Verantwoording  

Subsidie COM € 32.500,00      

Voorschot COM   € 26.000  
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Nog te ontvangen COM   € 6.500  

Eigen bijdrage € 1.000,00   € 1.000  

Deelnemers/gebruikers € 2.500,00  We verwachten aan distributie- 
inkomsten en  dvd-verkoop € 1.000,-, 
rechten (Vevam/Sekam) € 250,-, giften 
en bijdragen derden € 1.250,-. 

€ 6.979 
 

opbrengsten distributie en via 

crowdfunding gegenereerde donaties 

Medefinanciering:       

Levi Lassen  € 7.500,00  0  

Overige fondsen  € 1.500,00  € 7.000  

St. Horizon   € 1.000  

Maatschappij tot Nut der Isr.   € 2.500  

MT Guggenheim Foundation   € 3.500  

               

               

Totaal inkomsten € 45.000,00   € 47.479  

 


