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Eind 2018 zijn we een nieuw initiatief gestart: het Alternative Tourist Office. Vanaf 2019 is dit 

voortgezet onder de naam Untourist Movement, met o.a. de uitgave van de Untourist Guide 

(www.untouristguide.com). In 2020 vond dit zijn vervolg in de organisatie van het Reinvent Tourism 

Festival (www.reinventtourism.com). Aanvankelijk was dit neergezet als een project met een 

omvang van ca. €20.000, maar met name door de beperkingen a.g.v. de uitbraak van covid-19 is in 

de zomer voor een afgeslankte en grotendeels online vorm gekozen, met een gepland vervolg in 

2021.  

Onder de streep is het resultaat over 2021 daarmee €6345. Dat wordt toegevoegd aan de algemene 

reserve, met het oog het merendeel in te zetten is voor het Reinvent Tourism Festival in 2021 - mits 

de nog altijd voortdurende covid-19-beperkingen dat toelaten. Het eigen vermogen groeit hiermee 

tot €10.314, naast een  nog nader te bestemmen reservering van €1500 aan royalty’s.  

BTW-POSITIE 

 

Het overgrote deel (92%) van de ontvangsten t.b.v. 2020 waren belast met BTW. Dat versterkt het 

staande standpunt om voor de langere termijn een aftrekbeperking tot 95% van de voorbelasting 

te handhaven.   

RESERVES 

 

Het is de wens van de stichting om minimaal 3 maal de vaste lasten (zonder projectlasten) als 

reserve aan te houden, en in geval van lopende projecten minimaal 25% van de totale jaarbegroting. 

Met de vaste laste van 2020 als uitgangspunt, zou het gewenste minimum voor 2021 dan € 1974  

zijn, dus ruim onder de reservestand per 1-1-2021.  

BEGROTING 2021 

 

De projectlasten bestaan uit de kosten van het Reinvent Tourism Festival 2021 en zijn begroot op 

€45.436, maar nog met veel onzekerheden omgeven. De vaste lasten zullen in 2021 een stuk lager 

worden begroot dan in 2020 door besparingen op uren en opslag en komen uit op €540. Samen 

met de €460 aan niet-aftrekbare BTW komt de totale begroting voor 2020 daarmee op €46.436. 

http://www.untouristguide.com/
http://www.reinventtourism.com/

