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Sindsdien heb ik mij, samen met mijn collega’s, mogen verdiepen in
de wereld van vluchtelingen, rechtspraak, sociale normen, etnisch
profileren, privacy, gemengde huwelijken én liegen tegen kinderen.
En dat allemaal met theater als een instrument om het gesprek
op gang te brengen. Om zaken bespreekbaar te maken en om
een spiegel voor te houden. Want dat is WAT WE DOEN.

Op een mooie zomerse middag in juli stapte ik een hotel binnen, vlak
naast station Sloterdijk in Amsterdam. Ik had een sollicitatiegesprek
bij WAT WE DOEN (WWD). Een sollicitatiegesprek in een hotel.
Dit sprak me meteen aan. De theaterorganisatie had namelijk een
hotelkamer moeten hosselen als tijdelijke kantoorruimte, en dat had
aardig wat voeten in de aarde gehad. Dit was het begin van een nieuw
avontuur, waar ik reikhalzend naar uitkeek. De theaterorganisatie
van Floris van Delft zocht een redacteur/onderzoeker, en toen ik
de vacature las, bedacht ik mij dat dit dé droom job voor mij was,
aangezien deze baan verschillende elementen behelsde, die mij in
de loop van mijn professionele loopbaan gevormd hebben; namelijk
theater, journalistiek én mensen. Ik was verliefd. Want het klikte
meteen en gelukkig was de liefde wederzijds. Na twee gesprekken,
besloten WAT WE DOEN en ik om in het huwelijksbootje te stappen.
Eigenlijk was het geen bootje maar een trein. En de reis kon beginnen.

Beste lezer,
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Persoonlijk, en ik weet dat de rest van de redactie het ook zo ervaart,
voel ik mij als een vis in het water, door de veelzijdigheid van ons
werk. Dat wat we doen is zo uiteenlopend, dat het altijd in een waar
avontuur uitmondt. Produceren, organiseren, schrijven of luisteren.
Het spreken en interviewen van mensen, randprogramma’s bij
voorstellingen bedenken of een effectieve PR campagne opzetten.
Het is nooit saai.
Voor u ligt het jaarverslag van WAT WE DOEN van 2018. De theaterorganisatie die maatschappelijke thema’s en dilemma’s inleefbaar en
bespreekbaar maakt voor een breed publiek. De theaterorganisatie
die theater als uitvalsbasis heeft, maar daarnaast altijd op zoek is
naar andere vormen om maatschappelijke vraagstukken te delen
met verschillende publieksgroepen, zoals comedy, wetenschap,
filmvertoningen, artikelen en blogs. En altijd met het doel om je op
een andere manier naar een onderwerp te laten kijken. Die zoektocht
is een treinreis, waarbij we verscheidene treinstations aandoen en
bij elk station even pas op de plaats maken om te reflecteren.
Om te leren. En we leren door te doen.
In dit verslag leest u over onze treinreis in 2018.
Veel leesplezier!
Rachid Benhammou
Redacteur onderzoek en ontwikkeling
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maart
Om des gewetens wille
Congres Gerechtshof
Arnhem - Leeuwarden

Dit is WAT WE DOEN
in een jaar

jan–april
productievoorbereidingen
Mollen
jan–feb
schrijven jaarverslag
2017
jan
fragment Sell me your
secret op de Privacy
Conferentie

april
Serious Comedy:
Avond van de grote
miskoop
april
bezoek Protestantse
Diaconie ivm
voorbereidingen Mollen
april
repetities Mollen

mei–juni
première & spelen Mollen
mei
Serious Comedy:
Kun je het zien?!

juni–dec
voorbereidingen Hoe ik
talent voor het leven kreeg,
JA, Byte me!

juni
bezoek
aanmeldingscentrum
Immigratie in Ter Apel
ihkv Hoe ik talent voor
het leven kreeg

juli–aug
voorbereidingen
De jokkebrokker
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aug
laatste redactievergadering tijdelijk kantoor ADAM
Aparthotel
sept
eerste redactievergadering
in Wijkgebouw ‘t Klooster

sept–dec
première & spelen
De jokkebrokker

nov
Om des gewetens wille
ihkv Leeuwarden Culturele
Hoofdstad

nov
WAT WE DOEN in de stad:
Filmvertoning Verdacht

sept–dec
Theeleuten met
de waarheid

dec
Serious Comedy:
Zoete leugens,
stoute leugens

2018

5

Floris van Delft wil mensen liefdevol laten struikelen.
Het publiek net genoeg uit balans brengen zodat het
even van perspectief wisselt.” Hij bedoelt daarmee dat
hij niet wil oordelen over mensen of met een vingertje
wil wijzen, maar mensen wil laten nadenken over hun
wereld, hun omgeving en hun handelen. Met oog voor
perspectief. De WWD-methode.

WAT WE
DOEN
“mensen liefdevol
latenstruikelen”

Wij maken uitdagende projecten om het met mensen
te hebben over de wereld om ons heen. Dit doen we
met behulp van onderzoek, theater en dialoog.
Om iets aan te kaarten en ons te verdiepen in actuele
maatschappelijke dilemma’s. WWD gelooft namelijk
dat ervaringen mensen kunnen aanzetten tot enige
verandering in perspectief en soms zelfs tot anders
handelen. Ervaringen spreken de emotie aan en
maken dat we mee kunnen leven met anderen.

In 2018 deden we onderzoek naar het leven in
asielzoekerscentra, waren we aanwezig op een

privacy-conferentie, zetten we wetenschappers
én comedians naast elkaar op het podium en we
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speelden op een treinstation. We debatteerden over
het onterecht aanhouden door de politie op basis van
je huidskleur, we beoordeelden de rechtspraak in het
Paleis van Justitie in Leeuwarden en bereidden ons
voor op een gemengd huwelijk en op een leven zonder
privacy.

WAT WE
DOEN

Ondertussen bleven we onderzoeken. We gingen het
gesprek aan met personen, organisaties of bedrijven.
En we schreven columns, blogs en artikelen over
wat ons opviel, aangaande het thema waar we mee
bezig waren. We bleven leren in 2018. Door die
treinreis hebben we een wezenlijke stap gemaakt in
het uitvinden van wie we zijn. Door onderzoek, theater
en dialoog, blijven we zoeken naar de samenhang
van hoe we onderwerpen benaderen en organiseren.
Onderzoek, theater, dialoog. Het zegt iets over wie we
zijn en laat ons vrij om te kunnen doen wat we willen.
Want de volgende keer doen we weer heel wat anders.
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Howard Komproe bij Zoete leugens, stoute leugens
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verbeelding sprekende nieuwe producties
opstarten, samenwerkingsrelaties aangaan, netwerken opbouwen, avontuurlijke
en onverwachte ontmoetingen initiëren
en de juiste rollenverdeling binnen het
team creëren.

Het team, tot dan toe bestaande uit Floris
van Delft (artistiek leider) en Jantien
Plooij (zakelijk leider) werd uitgebreid met
ondergetekende, Anne Marleen de Jong
(zakelijk producent) én met Ailishia Read,
hoofd marketing/communicatie. Helaas

moest Ailishia ons tegen het eind van
het jaar verlaten en startten we een
nieuwe sollicitatieprocedure via
Colourful People. In de tussentijd werd
de publiciteit en social media uitgevoerd
door onze PR-gigant Karima Aissaoui.
De redactie bestaat nu uit deze vijf
mensen. Floris (artistieke leiding),
Jantien (zakelijke leiding), Anne Marleen
(zakelijk producent), Rachid (redactie
onderzoek en ontwikkeling) en Karima
(PR en communicatie). Met de komst van
het nieuwe hoofd marketing is de cirkel

“in daden ons DNA
verder ontwikkelen”

WAT WE
DEDEN
ISATIE

E ORGAN

MET ONZ

W

AT WE DOEN begon ooit als
Stichting de Verlichting. Na
een brainstormsessie over
de positionering gingen we verder als
WAT WE DOEN. Met de toekenning van
meerjarige activiteitensubsidie, van het
Fonds voor de Podiumkunsten voor de
periode 2017-2020, waren we uiteraard
heel erg blij en konden we in 2018, in
daden, ons eigen DNA verder ontwikkelen
en de treinreis voortzetten. Dat hield in:
de zoektocht naar dé vorm om theater
als effectief middel te gebruiken, tot de
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straks helemaal rond. Voor elk project
verzamelen we vervolgens een team
met de expertise die we nodig hebben.
We werken met mensen van binnen en
buiten de theaterwereld, met inhoudelijke
specialisten en vormgevers, met acteurs
en ervaringsdeskundigen.
Men zegt wel eens gekscherend: “Het
mooiste uit Amsterdam, is de laatste trein
naar Rotterdam.” Voor een Rotterdammer
is dat natuurlijk een leuke quote, maar
voor WWD een feit. Want per 1 september
verhuisden we van ons tijdelijk kantoor in
het hotel, bij station Sloterdijk, naar ons
huidige kantoor in wijkgebouw ’t Klooster,
op Rotterdam Zuid. We zochten niet
zomaar een kantoorruimte. Het moest
een plek zijn waar we letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving konden
zitten en werken. Een plek waar je maatschappelijke organisaties je buren kunt
noemen. En eventuele samenwerkingspartners kan vinden. ‘t Klooster is zo een
plek. Midden in de Afrikaanderwijk, een
oude arbeiderswijk op Rotterdam Zuid.
Dit levendige hart van Feijenoord

“het mooiste uit Amsterdam is
de laatste trein naar Rotterdam”

Dolf Jansen in Kan je het zien?!
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ontwikkelt zich in hoog tempo. In de
Afrikaanderwijk bruist het van het leven
en met 2 keer per week de bekende
Afrikaandermarkt en de vele wijkoverstijgende voorzieningen is het niet gek dat
veel creatievelingen zich aangetrokken
voelen tot dit woongebied. Wijkgebouw
‘t Klooster aan het Afrikaanderplein
‘verzamelt’ culturele, sport- en sociaal
maatschappelijke activiteiten en
organisaties. Van boks, dans- of taalles
tot theatervoorstellingen, filmvertoningen
of aanschuifdiners; elke dag van de week
kun je binnenlopen en iets beleven.
Met een theaterzaal, pop-up leescafé,
studio’s, (flex)kantoren voor wijkorganisaties, alsook landelijke organisaties
als Vluchtelingenwerk Nederland, was
het voor ons thuiskomen. De welzijnsorganisatie én beheerder van het gebouw,
Humanitas, heeft ons warm verwelkomd
en we kijken ernaar uit om steeds vaker
samen te gaan werken.

Van links naar rechts: Karima, Anne Marleen, Rachid, Jantien en Floris

“onze theatervoorstellingen gaan over het
Nederland waar wĳ allemaal van dromen”
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Maar zoals het elke organisatie of
bedrijf betaamt, hebben ook wij niet
alleen te maken met kansen, maar ook
met bedreigingen. Juist omdat wij als
theaterorganisatie ons willen blijven
onderscheiden, loeren de risico’s om
de hoek. We produceren niet alleen een
theatervoorstelling. Daaromheen, blijven
we constant nadenken over vernieuwing
en ontwikkelen we rondom een productie,
meerdere (rand)programma’s, waarvan
wij geloven dat die een meerwaarde zijn
voor de samenleving. Maar denkt de

Dat weet je wanneer je midden in de
samenleving zit. Dat weet je wanneer je
onderzoek doet. Wanneer je in gesprek
gaat met partners, met mensen op straat.
Dat weet je wanneer je team bestaat uit
professionals die allen, vanuit hun eigen
specialiteit, hun sporen ruim verdiend

bezoeker daar ook zo over? Wanneer
weet je of een bezoeker interactief mee
wil doen of juist een avondje ‘gewoon’
lui achterover wil leunen en naar een
voorstelling wil kijken?

WAT WE
DEDEN
ISICO’S

SEN EN R

MET KAN

2

018 was een productief jaar.
Onderwijl waren we ook druk met
het voorbereiden van de plannen
voor de komende jaren. We zijn verheugd
en gesterkt dat we daarbij veel steun
hebben mogen ontvangen van onze
huidige en toekomstige samenwerkingspartners. Iedereen heeft met hetzelfde
enthousiasme en vasthoudendheid met
ons meegewerkt zodat we aan het eind
van het jaar konden terugkijken op een
aantal mooie zegeningen.
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hebben in diverse werkvelden. Dat weet
je wanneer je de programma’s zorgvuldig
samenstelt en constant blijft toetsen en
aanpassen of aanvullen. Onze theatervoorstellingen gaan over het Nederland
waar wij allemaal van dromen. Of waar
we allemaal wat van vinden. En de
programma’s eromheen zien wij niet
als iets extra’s maar als onderdeel van.
En dat waardeert de bezoeker. Het actief
mee doen aan die programma’s, bewijst
dat. Maar ook de bezoekersaantallen
bewijzen dat.
Een ander risico is onze enthousiasme,
nieuwsgierigheid en ambitie. Oftewel dat
we ons over de kop werken. We zijn een
kleine organisatie met parttimers in het
team en zijn nog bezig met het bouwen
aan de organisatie en het te versterken.
Hierdoor komt er veel op ons af, waardoor
sommige zaken blijven liggen. Onze
signatuur, ons DNA, wordt weliswaar
steeds duidelijker, maar we zijn nog
steeds aan het pionieren! Die zoektocht
is nog gaande. Een voorbeeld is dat we
nog niet ruimschoots de tijd hebben
kunnen nemen om sponsors binnen
te halen.
Ook merken we, als kleine organisatie,
dat het dus lastig is om een goede
marketeer aan te trekken, op een krappe
arbeidsmarkt. En die impact van het
gemis daarvan merk je gelijk. Daartegenover staat wel als een huis, dat we als

team gezamenlijk de schouders zetten
onder alle facetten van de werkzaamheden. Samen pakken we alles aan,
ieder vanuit zijn of haar eigen functie of
competenties, maar we nemen ook zaken
van elkaar over of versterken we elkaar.
We kunnen op elkaar bouwen en rekenen.
KANSEN
Onze maatschappelijk betrokken
theatervoorstellingen én de programma’s
eromheen spreken tot de verbeelding.
En trekken, naast veel publiek, ook
partners aan. Zo werkten we in 2018
samen met het Gerechtshof ArnhemLeeuwarden, de Erasmus Universiteit
Rotterdam, De Diaconie, De Regenbooggroep, Control Alt Delete, Politie
Rotterdam- Rijnmond, NS, Pro Rail, het
COA en Vluchtelingenwerk Nederland.
En natuurlijk met verschillende
gezelschappen en theaters.
Er liggen kansen om onze netwerken
groter te maken in de samenleving, en
maatschappelijke partners ons werk als
middel te laten zien om hun boodschap
inleefbaar te maken. Vooral nu we structureel in Rotterdam gehuisvest zijn, gaan
we onze lokale én landelijke netwerken
verder uitbouwen en zoveel mogelijk in
gesprek met organisaties, politiek, ambtenaren, actieve buurtbewoners, culturele
organisaties of ondernemers. Die trein is
inmiddels aangekomen in Rotterdam en
langzamerhand beginnen steeds meer

reizigers in te stappen. Financieel zijn we
stabiel en beschikken we over reserves
om eventuele risico’s in komende
producties af te kunnen dekken.
Onze overheadkosten blijven laag, ook
omdat onze huur in ’t Klooster op basis
van sociaal tarief is. Ook de weg naar
fondsen is ons niet onbekend en merken
we dat de fondsen een positief beeld
hebben van WWD. Ook zij zien dat we
prestatie- en impactgericht zijn.

Howard van Dodemont in
Om des gewetens wille
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IN 2018, WAAR EN
MET WIE

Wat deden we in 2018, waar waren we
te zien en met wie deden we het? 2018
Was het jaar van zowel uitvoering, als
van voorbereiding. Met 3 premières, een
herneming, een locatievoorstelling, een
landelijke tournee, filmvertoningen,
debatten, comedy en veel onderzoek.
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Mollen gaat over de druk van de samenleving om ‘normaal’ te zijn, om een
‘normaal’ leven te leiden. Over hoe
armoede, ziekte en anders zijn je buiten
de samenleving plaatsen. Mollen gaat
over een jongeman die het zat is dat er
thuis nooit genoeg is en daarom van huis
weg loopt. Bij gebrek aan geld blijft hij
steken op het station. Hier ontmoet hij
mensen die net als hijzelf buiten de groep
‘normaal’ vallen. Sommige ongewenst,
andere uit vrije wil. Met hen probeert hij

We speelden in mei en juni de locatietheatervoorstelling Mollen in het station
van Amsterdam Sloterdijk, omringd door
nietsvermoedende reizigers. Een unieke
speelplek, waar dagelijks zo’n 85.000
mensen voorbijkwamen.

MET NORMAAL:
MOLLEN

Laurien van Rijswijk en Jonata Taal in Mollen

‘normaal’ opnieuw uit te vinden.
Elke voorstelling was een samenspel
tussen de reizigers, acteurs en de locatie.
Haastige en verregende reizigers,
bezoekers van de Toppers, verbaasde
toeristen en vooral heel veel nietsvermoedende voorbijgangers liepen door de
spelers heen en werden zo onderdeel van
die voorstelling. Voor ons was het niet
alleen spannend om uit de comfortzone
te stappen en op zo een unieke locatie
te spelen, maar ook erg leuk om te doen.
Ook de samenwerking met Dolf Janssen
was er een om niet te vergeten. Maar
daarover meer onder het kopje Serious
Comedy. Met Mollen wilden we het
publiek op een bijzondere locatie op een
bijzondere manier laten zitten. Onzichtbaar voor de reizigers, met overzicht van
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De publieksbegeleiders van De Diaconie deden ook mee in de voorstelling

de stationshal. Bij zo een locatievoorstelling komen allerlei bijzondere eisen
en wensen kijken; zo hebben we lang met
NS en ProRail om de tafel moeten zitten
om het mogelijk te maken dat we op
station Sloterdijk mochten spelen. Tot in
de kleinste details moest alles besproken
worden; van productie en faciliteiten, tot
aan tijdsplanningen en mediabenadering.
Leuke bijkomstigheid van Mollen was dat
ook de repetities in het station gedaan
werden. Alles en iedereen liep naast en
door elkaar heen. Kostuumontwerpers die
hun ideeën testten, muzikanten die een
koepeltentje nodig hadden die ter plekke
op maat werd geknipt, acteurs die de
kledingrekken uitzochten en de technisch
producent die zijn hoofd brak over de
afmetingen van de tribune die in de
stationshal gebouwd moet worden. En de
voorbijgangers zagen dat allemaal gebeuren. Na een tijdlang kijken was het niet
meer duidelijk wie er nu wel bij de productie hoorde, en wie niet. En zo, zonder dat
het zo bedoeld was, werden de repetities
en overlegsessies van Mollen theater
op zich, waarin grenzen vervagen en de
vraag wat er nu normaal is en wat niet, al
duidelijk te merken was in de stationshal.
En dat een maand voor de voorstelling.

‘Het getuigt van lef dat regisseur en
schrijver Floris van Delft toeval een
grote rol durft te geven in Mollen.’
- Theaterkrant.nl

‘Die momenten, op het grensvlak
tussen fictie en werkelijkheid,
geven de performance diepte.’
- NRC Next

‘Het is fascinerend om ruim anderhalf
uur naar deze menselijke mierenhoop
te kijken.’
- De Volkskrant
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President Trump, ontkenners van de
opwarming van de aarde, creatief
omgaan met de waarheid, fake-news.
Een trend die we allemaal kennen en
ermee te maken hebben. Men speelt
steeds vaker en openlijker met de waarheid. Naar elkaar toe, in de media, maar
ook naar onze kinderen toe. En dat was
voor ons aanleiding om het over de waarheid te hebben. Op 29 september ging
De jokkebrokker in première in het Maaspodium in Rotterdam. Deze magische
jeugdvoorstelling (6+), in coproductie met
Maas theater & dans, veroverde zowel
kinderhartjes, als die van de volwassenen.
De jokkebrokker gaat over hoe de
waarheid werkt. Kinderen én volwassenen
worden getest op hoe goed zij een leugen

MET DE WAARHEID:
DE JOKKEBROKKER

Michiel Blankwaardt, Stacyian Jackson
en Rochelle Deekman in De jokkebrokker
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Parker. Het leven van deze stand-up
illusionist en mentalist staat sinds zijn
vijfde in het teken van het ontdekken van
hoe je werkelijkheid oproept en buigt.
George trainde met veel passie onze
acteurs en leerde ze de fijne kneepjes
van het goochelen.
Maar De jokkebrokker bracht, naast de
theatervoorstelling, ook andere mooie
zaken. Zo was er, gedurende de speelperiode, elke twee weken een nieuw
verhaal te lezen op onze website over
hoe men in andere culturen omgaat
met de waarheid. We keken naar
internationale sages, sprookjes of
mythes, om ons perspectief af te zetten
tegen die uit andere delen van de wereld.
Als extra programma bij de voorstelling
boden we de goochelworkshops aan of
het altijd gezellige en knusse Theeleuten
met de waarheid; met kinderen voerden
we een socratisch gesprek over de
waarheid. Nadat iedereen uit een enorm
theeservies een eigen kopje thee had
uitgezocht, begon dit gesprek rondom
een onuitgepakt cadeau. Onder leiding
van de gespreksleider fantaseerden
de kinderen over wat erin zou zitten en

hadden we het over de vraag: als we het
niet uitpakken is onze fantasie dan waar?
En, is zeggen dat je weet wat erin zit een
echte leugen?

“Kinderen die voluit meeleven, ouders
op het puntje van de stoel, en dat bij een
verhaal over waarheden en leugentjes:
wat wil je nog meer (…) De jokkebrokker
van Maas theater en dans en WAT WE
DOEN is weer zo’n productie waar je blij
uit komt. Een 6+ voorstelling, maar maak
er gerust 100- van. Dat is het leuke aan
goed jeugdtheater. (…) een inventief en
aanstekelijk spel met waarheid en leugens,
met lol en verdriet, en met zowel grappige
(rijm)teksten als een sterke choreografie,
tot slapstick aan toe.”
- Dagblad van het Noorden.

“De voorstelling is leerzaam, heeft humor
en zet je aan het denken over de definitie
van liegen”
- I Love Theater.

“In vliegende vaart ontpopt de voorstelling
zich in het resterende deel als een klassiek
sprookje. (…) Waar Monsieur Fantastique
blind gelooft in zijn eigen kunnen, is Vera
op zoek naar de waarheid, terwijl de
bazin dat allemaal niet uitmaakt, als het
maar geld en macht oplevert. Al vanaf
de eerste seconde maakt hij de kinderen
medeplichtig door ze te laten doen alsof
ze volwassenen zijn”
- Theaterkrant.

“De jokkebrokker is een kindervoorstelling over de noodzaak
van magie met een uitstekende cast.” - de Volkskrant.
herkennen. In de voorstelling maken we
kennis met een goochelaar die de laatste
tijd langzaam begint te geloven dat hij
écht kan toveren. Maar zijn sceptische
dochter vindt dat allemaal kul en wil dat
haar vader haar de waarheid vertelt over
hoe dat goochelen van hem werkt.
Met maar liefst 34 openbare voorstellingen en 32 schoolvoorstellingen in het
hele land, was De jokkebrokker niet alleen
magisch, maar vooral ook een groot
succes. Getuige ook de vele positieve reacties van zowel publiek, als van de pers.
“Dit is de leeftijd waarop kinderen het
onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid door beginnen te krijgen, en dus
ook het begrip liegen ontdekken. In een
wereld waarin de waarheid niet meer te
onderscheiden lijkt van ‘alternative facts’
lijkt het me bijzonder om het juist met
zo’n jong publiek te hebben over: wat is
waar?” - Floris van Delft
In de voorbereidingsperiode naar de
première toe, gebeurde er veel. Zo schreef
Floris, samen met Wolter Muller, de hele
tekst op rijm, waardoor de voorstelling
een dynamische en hilarische uitstraling
kreeg. Ook kregen we hulp van George
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snel worden de vragen steeds ingewikkelder. En worden de rechters voor het
blok gezet, gaan ze mee met de politiek
of blijven ze onafhankelijk. Het publiek
bepaalt mede of ze nog wel mee willen
gaan, of dat ze het niet meer kunnen
‘om des gewetens wille’.
Om des gewetens wille is gebaseerd op
de bekende rechtszaak uit de Tweede
Wereldoorlog ‘het Leeuwarder Arrest’
en in maart speelden we de voorstelling, in opdracht van het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden, in het Paleis van
Justitie Leeuwarden voor 100 rechters

Hoe zat het ook alweer met de Nederlandse rechtspraak? In Nederland
kennen wij vanaf 1848 het principe van
de scheiding der machten, oftewel; Trias
Politica. De Nederlandse politicus Johan
Thorbecke meende dat er drie machten
zijn die gescheiden moeten worden; de
wetgevende macht, de uitvoerende macht
en de rechtsprekende macht. Deze drie
machten moesten elkaar ook controleren
en ook mocht de macht niet meer alleen
bij een select groepje van adellijken en
geestelijken liggen. Nog maar 75 jaar
geleden was de rol van de Nederlandse
rechter en het recht helemaal niet zo

MET DE
RECHTSPRAAK:

tijdens een congres over de rol van het
geweten, en dat in relatie tot de steeds
grotere invloed die de politiek (in Europa)
probeert te krijgen op de rechtspraak.
Omdat wij jaren werk hebben gemaakt
over de rechtspraak, raakten ook de
rechters overtuigd van de waarde van ons
werk. Hierdoor ontstond een manier van
samenwerken die we meer zoeken. Een
gedeelde betrokkenheid bij het onderwerp, waarbij de rechters de inhoudelijke
experts zijn en wij vooral weten hoe we
een publiek op een bijzondere manier
mee het onderwerp in kunnen nemen.

OM DES GEWETENS WILLE
Terwijl Europa gebukt gaat onder de
Tweede Wereldoorlog, weigeren in 1943
drie rechters in Leeuwarden om een man
te veroordelen tot een straf in werkkamp
Erika. De omstandigheden in het kamp
zijn zo slecht dat ze het niet kunnen ‘om
des gewetens wille’. De Duitse bezetter is
kwaad en de rechters moeten onderduiken. Nu is het 85 jaar later. Drie rechters
krijgen een zaak van een jongeman die
bezig zou zijn met het beramen van een
aanslag op de minister-president. Tijdens
de behandeling van de rechtszaak door
de drie rechters, roert de politiek zich.
De rechtszaak begint simpel, maar al
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vanzelfsprekend en heersten in Nederland
de krachtsverhoudingen in plaats van de
rechtsverhoudingen. In de praktijk zijn
er meerdere gebeurtenissen geweest,
waarbij die scheiding niet helemaal tot
haar recht kwam. Vooral in de Tweede
Wereldoorlog.
In het najaar maakten we, in het kader
van Leeuwarden Culturele Hoofdstad,
een remake. Want wij vonden dit onderwerp te belangrijk om het niet aan het
publiek voor te leggen. Met het Paleis van
Justitie van Leeuwarden als ultiem decor
was deze openbare voorstelling te zien
op 1, 2 en 3 november.
“Het Leeuwarder arrest heeft in het
collectieve geweten van rechters gegrift
dat zij zich ervoor moeten blijven
inspannen recht te doen aan de bijzonderheden van het geval. En dat er soms
gevallen zijn, waarin zij hun geweten
moeten laten spreken.
- Ybo Buruma, raadsheer in de
Hoge Raad der Nederlanden.
Reacties van andere rechters na het zien
van de voorstelling:
“Ik herken me zo in wat ik zojuist heb
gezien. Deze vragen moeten we stellen.”
“Je zag hoe we ook onderling in een
heel hoog tempo helemaal in die zaak
waren gebracht. Ik heb het geweldig goed
gevonden.”

Nhung Dam in Om des gewetens wille

20

20

MET WETENSCHAP
EN HUMOR:
SERIOUS COMEDY

Je kiest een onderwerp dat in de samenleving leeft en gaat ermee aan de slag
middels theater, onderzoek en dialoog.
Dat is WAT WE DOEN. Een voorbeeld
van hoe we die drie belangrijke zaken bij
elkaar brengen is Serious Comedy, waarbij
we een onderwerp laten behandelen door
wetenschappers én comedians. In 2018
hebben we drie keer een Serious Comedy
georganiseerd. Twee in het kader van
Mollen en één rondom De jokkebrokker.

Rondom Mollen organiseerden we
tweemaal een Serious Comedy, waar
onder andere Dolf Jansen en Hans
Sibbel aan meewerkten. De eerste
avond, in het voormalige laboratorium
van het Wilhelmina Gasthuis, stond in
het teken van consumeren en de manier

waarop de commercie ons drijft tot
kopen. Consumentenpsycholoog Patrick
Wessels ging in op de manieren die ons
triggeren om bepaalde zaken te kopen.
Daarna trok Hans Sibbel (Lebbis), op
zijn eigen manier, van leer tegen consumentisme en kopen. Presentator Patrick
Nederkoorn praatte de avond aan elkaar.

De tweede Serious Comedy rondom
Mollen was midden in de stationshal van
Amsterdam Sloterdijk, met Dolf Jansen
en Mark Mieras. In deze editie, “Kan je het
zien?!”, nam wetenschapsjournalist en
natuurkundige Mark Mieras, het publiek
mee in de wondere wereld van onze
hersenen. Wat gebeurt er op zo’n moment
in onze hersenen? Waarom denken onze
hersenen eigenlijk in hokjes? Cabaretier
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Dolf Jansen - de man met waarschijnlijk
de snelste hersenen van Nederland - liet
het publiek daarna, op hilarische wijze,
een kijkje in zijn brein nemen: hoe het
werkt en wat hij allemaal zag, daar op
het station. Wat was op het station
‘normaal’ en welke ‘hokjes’ zag men
allemaal rondlopen?
Ook organiseerden we, in aanloop naar
Sinterklaas, op 2 december de Serious
Comedy middag ‘Zoete Leugens, Stoute
Leugens’ in het Maaspodium. We wilden
het met De jokkebrokker namelijk niet
alleen met de kinderen, maar ook graag
met de ouders hebben over liegen.
Pedagoog Rianne Kok nam het publiek
mee in de wondere wereld van leugens
en hoe om te gaan met de waarheid
binnen de opvoeding. Daarnaast maakte
leugendetectie-expert Sophie van der
Zee haar opwachting, die (internationaal)
onderzoek doet naar leugendetectie en
een nieuwe, betrouwbare leugendetector
heeft ontwikkeld. Cabaretier Howard
Komproe gooide er een schepje bovenop
en nam, op humoristische wijze, liegende
volwassenen op de hak. Acteur en
presentator Joris Lutz was de presentator
en betrok het publiek op interactieve
manier bij het onderwerp door verschillende waarheidstesten af te vuren in
een volle zaal van het Maaspodium.
Ondertussen gingen de kinderen in de
foyer aan de slag met allerlei creatieve
activiteiten.

“mee in de wondere wereld
van leugens en hoe om
te gaan met de waarheid
binnen de opvoeding”

het publiek bij Zoete leugens, stoute leugens
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de filmvertoning Verdacht in wijkgebouw
’t Klooster. Met ons nieuwe thuis in ‘t
Klooster hebben we namelijk een uitvalsbasis gevonden. Een mooie locatie waar
we onze thema’s bespreekbaar willen
maken. Tegelijkertijd wilden we ons graag
voorstellen aan de stad Rotterdam, aan
de Afrikaanderwijk en aan de bezoekers
van ’t Klooster. Verdacht is een KRONCRV 2Doc documentaire, gemaakt
door Nan Rosens in samenwerking met
Controle Alt Delete. Hierin komen veertien
Nederlanders aan het woord. Zij hebben

uiteenlopende beroepen (installateur,
leraar, advocaat, militair, politieagent)
en verschillen in leeftijd en in afkomst.
Ze hebben echter één overeenkomst: de
politie wil regelmatig van ze weten wat
ze hier doen, waar ze naar toe gaan en
hoe ze heten. Verdacht is een indringende
documentaire waarin de kijker ervaart
hoe het voelt om bij voorbaat verdacht te
zijn. Uit onderzoek blijkt dat mensen met
een niet-westerse migratieachtergrond
3 tot 7 keer vaker gecontroleerd worden
dan autochtone Nederlanders. Zij hebben
12% minder vertrouwen in de politie dan
autochtone Nederlanders. Door de grote
impact van onterechte politiecontroles

IN DE STAD: FILMVERTONING
VERDACHT
Omdat we midden in de samenleving
willen staan, zijn we in 2018 begonnen
met het concept WAT WE DOEN in de
stad. Dit zijn avonden, in het teken van
verschillende actuele thema’s, in en
voor de stad, die we telkens met andere
partners samen organiseren. Deze
avonden worden gevuld met bijvoorbeeld
debatten, filmvertoningen of andere activiteiten, waarbij we de stad, wijk of buurt
willen betrekken bij wat we doen. Zo
organiseerden we op 28 november,
in samenwerking met Control Alt Delete,

krijgen steeds meer mensen het gevoel
dat de politie er niet voor hen is.

En die impact was te merken én te voelen
op die novemberavond in ’t Klooster.
Niet alleen tijdens de film, maar ook
na afloop tijdens het debat met betrokkenen, politie en het publiek. Het was
een goed gevulde zaal, met wijkbewoners, jongeren, volwassenen en andere
geïnteresseerden. Ongeveer honderd
mensen keken ademloos naar de indrukwekkende documentaire en reageerde
na afloop soms zichtbaar emotioneel.
Ondanks de aanwezigheid van maar liefst
twee regionale tv-omroepen. Gelukkig
was er ook ruimte voor iets luchtigs. We
zouden geen theaterorganisatie zijn als
de avond niet op een theatrale wijze werd
afgesloten. Uit het niets stond ‘agent Sam’
op en wilde graag ook zijn zegje doen
(agent Sam werd gespeeld door acteur
Boyd Demmenie Grund, die ook in een
van onze theaterproducties speelt). Agent
Sam had ook een boodschap: “….Kan ik
sorry zeggen voor mijn vooroordelen? Die
heb ik niet gemaakt. Die heb ik gekregen.
Ik ben ook maar een kind van deze tijd.”

“De politie was woensdagavond ook
aanwezig bij de vertoning van ‘Verdacht’ en
wilde wel met publiek in debat gaan, maar
niet voor de microfoon van RTV Rijnmond
reageren. De avond werd georganiseerd
door theaterorganisatie ‘WAT WE DOEN’.
- RTV Rijnmond
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Dionne Abdoelhafiezkhan (Controle Alt Delete) in
gesprek met de wijkagent van de Afrikaanderwijk
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In 2018 hebben wij de samenwerkingspartners bij elkaar gezocht, de voorstelling verkocht, de vorm bedacht en de een
aanvraag ingediend bij EU fonds AMIF.

DE ASIELPROCEDURE ONDER DE LOEP
We zijn volop bezig geweest met de
voorbereidingen op de voorstelling Hoe
ik talent voor het leven kreeg (HITVHLK).
HITVHLK wordt een indrukwekkend en
impactvol theaterproject over het leven in
een asielzoekerscentrum, en een coproductie met Theater de Meervaart, George
& Eran Producties, ICK Amsterdam, het
Amsterdams Andalusisch Orkest en
NewBees. Dit grootse theaterproject,
inclusief festival van randprogramma’s, is
gebaseerd op het gelijknamige boek van
Rodaan Al Galidi uit 2016. Hierin vertelt
hij het verhaal van Semmier Kariem, die
uit Irak is gevlucht en asiel aanvraagt in
Nederland. Semmier denkt snel een verblijfsvergunning te krijgen, maar het AZC
wordt voor hem een wachtkamer waarin
hij geen enkele invloed heeft op hoe lang
dat wachten duurt. In deze ‘tussentijd’
moet hij samen met vijfhonderd vreemden zijn leven leiden. En ondertussen
bestudeert hij het land waar hij misschien
ooit deel van uit mag maken.

ALVAST VOOR DE
KOMENDE JAREN

WAT WE
DEDEN

We deden onderzoek en spraken talloze
organisaties zoals de IND, Vluchtelingenwerk en anderen. Ook gingen we op
werkbezoek in aanmeldcentrum Ter Apel.
Hoe ik talent voor het leven kreeg gaat in
februari 2020 in première.

WAT DOET PRIVACY MET JE?
Vanaf 16 februari 2019 toeren we met de
schoolvoorstelling Byte Me! door heel het
land. Byte Me! gaat over privacy online.
Over wat onze gegevens ons en anderen
waard zijn. En over wie dat zijn, die
mensen die alles zo graag van ons willen
weten. Hoe erg is het dat jouw gegevens
toegankelijk zijn voor een ander? Wat heb
je te verbergen? En is dat echt het enige?
Twee acteurs en de computer IRIS nemen
het publiek mee langs allerlei aspecten
op het gebied van privacybescherming. In
een mix van een voorstelling in de klas en
een ‘crime scene investigation’ worden de
gevolgen van een te makkelijke omgang
met digitale privacy invoelbaar gemaakt.

Byte Me! is de opvolger van Sell Me Your
Secret (2016) die, na een succesvolle
tournee langs de theaters een Zilveren
Krekel en de Media Wijsheidaward won.
In 2018 schreven we het script, ontwierpen
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we, samen met computerbouwers en
-programmeurs, het computerpersonage
IRIS en stelden we, samen met Maas
theater en dans, een online magazine
samen, met allerlei handige tips en
weetjes over de wereld van privacy en
internet.
VIER DE LIEFDE!
Ook zijn we druk bezig geweest met
de voorbereidingen voor de nieuwe solovoorstelling van Nasrdin Dchar; JA. Net
als in zijn succesvolle solovoorstellingen
Oumi (over zijn moeder) en DAD (over zijn
vader en het vaderschap) neemt acteur
Nasrdin Dchar het publiek in JA mee op
een reis. Die scheert langs continenten
en culturen, maar het is vooral zijn eigen
zoektocht naar volwassenheid, met als
universele kern de liefde. Want die kan
alles overwinnen. Naast de voorstelling
hebben we uiteraard ook weer een aantal
randprogramma’s bedacht zoals een
fotoserie met gemengde stellen (als
reizend tentoonstelling) en gaat Nasrdin
voor één keer als trouwambtenaar een
liefdeskoppel officieel trouwen. JA is
vanaf 14 februari 2019 te zien in de
Nederlandse theaters.

“Het huwelĳk als metafoor
voor de samenleving”
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DIT WAS WAT WE DEDEN
IN 2018
2018 was het jaar waarin we, samen met rechters, de rechtspraak onder
de loep namen. Het jaar waarin we sociale normen bespraken en bezongen
tussen reizigers in een treinstation. Het jaar waarin we de leugen niet lieten
regeren maar de magie wel lieten domineren. Het jaar waarin we etnisch
profileren onder de loep namen. Het jaar waarin we wetenschappers en
comedians tegelijkertijd op het podium lieten staan. Het jaar waarin we
kinderen leerden theeleuten.
2018 was ook het jaar waarin we voorbereidend werk deden voor
de Liefde, voor de Privacy en voor het leven in een AZC. Het jaar
waarin nieuwe ideeën ontstonden voor de toekomst en onverwachte
ontmoetingen plaats vonden.
2018 was het jaar waarin we verhuisden naar Rotterdam. Het jaar waarin
we een werkruimte vonden, midden in de samenleving. Het jaar waarin
we ons team versterkten.
2018 was het jaar waarin we de zoektocht voortzetten. De zoektocht
naar hoe we theater effectief kunnen combineren met maatschappelijke
onderwerpen, die binnen de Nederlandse samenleving van belang zijn.
De zoektocht naar het perfectioneren van de WWD-methode. De zoektocht
naar hoe we mensen liefdevol kunnen laten struikelen.
De trein dendert voort. Van die hotelkamer in Amsterdam tot op
Rotterdam Zuid.
Rachid Benhammou
Rotterdam, maart 2019

ETDDOOEENNWWAET WAT
E WA
EN
DOEEDNOW
E WAT WAT W
EN
DOEEDNOW
EN W

EN WAT
O
D
E
W
E
N
E
W
O
N
D
E
E
O
D
W
T
A
W
T
A
WAT WE DOEN DOEN WE W

Jaarverslag
2018

OEENN
O
D
D
T
E
A
W
E
N
E
W
O
N
D
E
E
O
D
W
T
A
W
T
A
EW
EN
DOEEDNOW
WAT WE DOEN W

Foto’s (c):
Marlissa Hilkmann
Renee den Engelsman
Ruben van Vliet
Nichon Glerum
Raymond van Olphen
WAT WE DOEN

www.watwedoen.nl

27

27

Stichting WAT WE DOEN

Financieel Verslag 2018

Stichting WAT WE DOEN
Financieel Verslag 2018

Inhoud

Bestuursverslag

p. 3

Inleiding

p. 7

Balans

p. 9

Functionele exploitatierekening

p. 11

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

p. 14

Toelichting op de balans

p. 16

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

p. 18

Controleveklaring van de onafhankelijke accountant

p. 22

Prestatieoverzicht

p. 24

Speellijst
Overzicht subsidiabele en gerealiseerd prestaties

p. 26

2/30

Stichting WAT WE DOEN
Financieel Verslag 2018

Bestuursverslag
BESTUURSVERSLAG Stichting WAT WE DOEN
Stichting WAT WE DOEN is in 2014 opgericht als Stichting de Verlichting. De stichting heeft
ten doel het beleefbaar maken van wetenschappelijke en maatschappelijke dilemma's en
onderwerpen door middel van vormen die passen bij het onderwerp en het publiek. Theater
is een belangrijke vorm, maar eromheen organiseert de stichting ook andere uitingen als
podcasts, comedyavonden, debatten of workshops. In begin 2018 is de naamswijziging naar
WAT WE DOEN in de statuten doorgevoerd. Hierdoor worden nog soms beide namen
gebruikt in 2018, maar die verwijzen naar dezelfde organisatie.
Over 2018
2018 was het eerste jaar van WAT WE DOEN als door het Fonds Podiumkunsten meerjarig
ondersteunde organisatie. Na een wat onduidelijke start in 2017 met in eerste instantie
projectmatige subsidie (zie bestuursverslag 2017) konden we dit jaar beginnen met het
bouwen van een structurele organisatie. De in 2017 gelegde basis met directeuren Floris van
Delft (artistiek) en Jantien Plooij (zakelijk) werd gedurende 2018 aangevuld door Anne
Marleen de Jong (zakelijk producent) en Rachid Benhammou (redacteur/onderzoeker). Het
vinden van een hoofd marketing is in 2018 nog niet succesvol gebleken: Hiskia Linnenkamp
legde begin 2018 een mooie basis voor de algemene marketing/communicatie en voerde de
marketing en publiciteit van Mollen uit. Helaas werd zij door chronische ziekte genoodzaakt
haar werkzaamheden te staken. Haar opvolger Ailisha Read bleek uiteindelijk niet de goede
match te zijn waardoor we in 2019 de zoektocht opnieuw hebben uitgezet. In de tussentijd
zijn de publiciteit en social media succesvol uitgevoerd door Karima Aissaoui.
Sinds augustus 2018 heeft WAT WE DOEN een werkplek in Verzamelgebouw ’t Klooster, een
gebouw beheerd door maatschappelijke organisatie Humanitas op het Afrikaanderplein in
Rotterdam Zuid. Hier is ook een theaterzaal en we hebben daar in 2018 al een paar keer op
incidentele basis projecten georganiseerd zoals WAT WE DOEN in de stad . Deze plek geeft
ons veel inspiratie en mogelijkheden formats uit te proberen.
Activiteiten 2018
Dit is WAT WE DOEN met normaal: Mollen
We hebben het voor elkaar gekregen om op station Sloterdijk een tribune voor 150 mensen
te bouwen boven de ingang van de stationshal. In samenwerking met de NS, ProRail en
Movares hebben we dit zo weten te doen dat de reizigers geen last hadden van de
constructie (ze zagen het meestal niet eens). Het publiek heeft vier weken lang met
koptelefoons naar de voorstelling kunnen kijken die tussen de reizigers speelde. Elke
voorstelling was daardoor uniek, omdat we nooit wisten wie er nu weer op het station zou
zijn en ook een rol zou spelen.
De voorstelling was onze eerste als hoofdproducent een goed begin van onze handtekening.
Het liet zien waar we toe in staat zijn als organisatie. Artistiek was het spannend om met live
muziek te werken en het spel met de openbare ruimte naar een volgend niveau te brengen
na de ervaring van Toen wij van Rotterdam vertrokken . Een uitgebreid verslag van Mollen is
aan te vragen bij de organisatie.
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Bestuursverslag
Dit is WAT WE DOEN met de rechtspraak: Om des gewetens wille
Na jaren voorstellingen gemaakt te hebben over de rechtspraak werd Floris nu door de
rechtspraak gevraagd om een voorstelling te maken voor een speciaal congres. Het thema
was: Het Leeuwarder Arrest . Een beroemde uitspraak van drie rechters in 1943 die weigeren
om een dief te veroordelen tot een straf in kamp Erika, omdat de omstandigheden daar te
slecht zijn. Zij moeten vervolgens onderduiken omdat de Duitse bezetter ‘not amused’ was.
De voorstelling speelde in 2035 wanneer drie rechters over een zaak moeten beslissen waar
de politiek zich mee gaat bemoeien. De rechters en het publiek moesten elke keer beslissen
of ze meegingen of dat ze ‘om des gewetens wille’ stopten.
In het Paleis van Justitie Leeuwarden speelde de voorstelling in maart voor het congres en in
november nog drie keer in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad.
Dit is WAT WE DOEN met de waarheid: De jokkebrokker
Een voorstelling over de waarheid en alternative facts voor kinderen vanaf 6. Een goochelaar
begint steeds meer te geloven dat wat hij doet echt is. Maar zijn dochter wil weten hoe die
trucs werken. Uiteindelijk moet zij haar vaders geloof in de magie herstellen door zelf aan
magie te doen.
De eerste voorstelling van WWD voor kinderen. Dat heeft artistiek veel opgeleverd. Het
schrijven van een tekst op rijm was een goede uitdaging om een nieuwe weg in te slaan. De
samenwerking met Maas theater en dans was bijzonder prettig. En ook het opzetten van een
contextprogramma met workshops, socratische gesprekken en een Serious Comedy verliep
goed.
Dit is WAT WE DOEN voor 2019 en 2020
We zijn in 2018 al begonnen met de voorbereidingen (schrijven, repeteren, ontwerpen,
fondsenwerven) van de toekomstige projecten JA (vanaf februari 2019, met Nasrdin Dchar),
Byte me! (vanaf februari 2019, met Maas theater en dans) en Hoe ik talent voor het leven
kreeg (vanaf februari 2020, met George & Eran producties, theater De Meervaart, ICK
Amsterdam en het Andalusisch Orkest). Voor Hoe ik talent voor het leven kreeg hebben we
najaar 2018 een subsidieaanvraag voorbereid voor het EU fonds AMIF. Dit project zal in 2019
ook een groot deel van onze aandacht en energie vragen.
Voor meer informatie over de projecten en het uitgebreid inhoudelijk en beeldend
jaarverslag 2018 verwijzen wij u naar www.watwedoen.nl
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Bestuursverslag
Reflectie op financieel resultaat
Het resultaat van 2018 is een plus van € 4.828. De opvallendste afwijkingen van het resultaat
ten opzichte van de begroting bespreken wij hieronder.
Minder begrote inkomsten uit sponsoring en overige directe inkomsten: in de wetenschap
dat het in de culturele sector, vooral met een nieuwe organisatie, nog lastig is inkomsten te
werven uit sponsoring en overige exploitatie, wilden we wel die ambitie weergeven in de
begroting. In cash is dit tegengevallen. Er zijn daarentegen wel resultaten geboekt in
sponsoring in natura: zo leverde het Amsterdam ID Aparthotel niet alleen een fikse korting
van € 1.682,- euro totaal op hotelkamers (die schreeuwend duur zijn in Amsterdam) maar
konden we ook gebruik maken van een grote hotelkamer om in te zetten als kleedkamer en
die konden we nog enkele maanden na Mollen zelfs nog als kantoor konden gebruiken. Dit
vertegenwoordigde een gekapitaliseerde waarde van € 12.208,- euro. Verder hebben we
bijdragen gekregen in de vorm van kortingen van Stageco, Movares en hebben de NS en
ProRail geen enkele kosten in rekening gebracht ondanks dat zij er veel tijd aan kwijt zijn
geweest. Tenslotte hebben we een mooie deal gesloten met Sprimfruits die bijna 1.000 ijsjes
gratis ter beschikking stelde tijdens De jokkebrokker .
De ontwikkel- en uitvoeringskosten van de voorstelling Om des gewetens wille zijn geheel
bekostigd door het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. Deze inkomsten zijn in de jaarrekening
opgenomen onder publieksinkomsten (uitkoop) maar zouden ook beschouwd kunnen
worden als overige directe inkomsten.
Beheerslasten personeel versus activiteitenlasten personeel: in de oorspronkelijke begroting
waren alle fte’s die waren begroot voor het kernteam (jaarcontracten) begroot als één post
op beheerslasten. Dit is niet conform de werkelijkheid aangezien het hele kernteam voor het
grootste deel van de tijd werkzaam is aan de projecten. In de realisatie is dit gecorrigeerd en
naar werkelijkheid geadministreerd. Dit geldt overigens ook voor een gedeelte van de
beheerslasten materieel.
Lasten coproducties: deze waren begroot als lasten na aftrek inkomsten, hier staan alleen de
lasten en de inkomsten staan vermeld bij publieksinkomsten.
De liquiditeit en solvabiliteit zijn door het positieve resultaat en de reserve gezond. Met 35%
is de minimale Eigen Inkomsten Quotum behaald.
Het resultaat wordt opgeteld bij het eigen vermogen dat daarmee € 191.483 bedraagt. Dit zal
het bestuur inzetten ter afdekking van de risico’s die de twee jaren van het meerjarenplan
betreffen en als buffer voor het eerste jaar nadat de huidige meerjarensubsidie is gestopt. In
de periode 2019 t/m 2020 is de stichting voornemens om minimaal 4 nieuwe producties te
produceren en 2 reprises, waarvan minimaal één locatievoorstelling en één grote
zaalproductie. De risico’s die met het penvoerdersschap voor deze producties worden
genomen worden als volgt afgedekt:
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Bestuursverslag

Tegenvallende publieksinkomsten
Tegenvallende fondsenwerving
Arbeidsconflicten
Diverse risico’s

2019
€ 25.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 8.000

2020
€ 25.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 8.000

2021
€ 25.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 8.000

Reflectie op prestaties
Bij de 157 speelbeurten in 2017 tellen we 78 speelbeurten in 2018 op waarmee we komen
op 235 (target 180) in de eerste twee jaar van het kunstenplan. Met 10.247 bezoekers zitten
we ruim 1.300 boven het begrote aantal. Het zijn er weliswaar minder dan behaald in 2017,
maar dat was ook een exceptioneel jaar gezien maximale capaciteit van de zalen in de
tournee van DAD en het succes van Toen wij van Rotterdam vertrokken . Bezien dat Mollen
alleen in Amsterdam te zien was vanwege de locatie is de spreiding van de speelbeurten door
Nederland goed te noemen.
Reflectie op de organisatie
Het bestuur bestaat uit Ank van Eekelen (voorzitter), Valentijn Fit (penningmeester), Gerrit
van Tongeren (secretaris), en Ruud van Zuilen. Abdelkarim El Fassi is in 2018 vervangen door
Fenneke Wekker. In 2017 is uitvoerig de Code Cultural Governance getoetst: naar aanleiding
hiervan zijn onder meer directie- en bestuursregelementen opgesteld, het rooster van
aftreden opgesteld en evaluatiegesprekken gevoerd. In 2018 heeft het bestuur met elkaar
afzonderlijk van de directie het functioneren van het bestuur geëvalueerd. Het bestuur levert
haar diensten onbezoldigd.
Het bestuur is in 2018 drie maal bijeengekomen. Het bestuur heeft een financiële commissie
gevormd bestaande uit penningmeester Valentijn Fit en secretaris Gerrit van Tongeren. Deze
commissie heeft nauw overleg met de directie over de jaarbegroting en jaarrekening
alvorens deze aan de rest van het bestuur te overleggen. De stichting bezit de ANBI status.
De directie bestond in 2018 ook uit artistiek directeur Floris van Delft en zakelijk directeur
Jantien Plooij. Beiden zijn in 2018 in dienst gegaan van de stichting, evenals de overige
kernleden van de organisatie. Zij hebben allen jaarcontracten. Op projectbasis worden
werknemers in dienst genomen voor de producties.
De uitvoering van de dagelijkse leiding heeft het bestuur gedelegeerd aan de directie. De
administratieve processen zijn beschreven in de Administratieve Organisatie beschrijving. De
penningmeester accordeert de uitgaven alvorens deze betaald worden. Er zijn geen lange
termijn verplichtingen aangegaan. Korte termijnverplichtingen, zoals voor producties,
worden pas definitief gemaakt als deze gedekt zijn. Wat betreft de Wet Normering
Topinkomens zijn alle salarissen ruim binnen de norm gebleven.
Het aanspreken van een divers publiek is een van onze doelstellingen. Dit doen we door
voorstellingen te maken die de verhalen vertellen van dat publiek en onze blik vooral naar
buiten te richten, naar de maatschappij. Voor nieuwe leden van ons kernteam hebben we
wervingsbureau Colourful People ingehuurd. In onze werkplek in ’t Klooster op het
Afrikaanderplein zijn witte mensen de minderheid.
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Inleiding
Financiering
subsidies uit publieke middelen
Subsidie FPK
Subsidie AFK
Totaal

€ 351.001
€ 25.000
€ 376.001

Bijdragen uit private middelen
Totaal

€ 100.300
€ 100.300

Totaal subsidies en bijdragen

€ 476.301

Cultureel ondernemerschap
Exploitatie 2018
In het verslagjaar 2018 is een exploitatieresultaat ontstaan van
Begroot was een resultaat van
Verschil

€
4.828
€ 28.471
€ (23.643)

Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2018
Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2018

€
€
€
€
€
€
€

Bij: directe- en indirecte opbrengsten en rentebaten
Af: lasten
Saldo van het eigen vermogen per 31 december

186.655
476.301
662.956
99.941
762.897
571.414
191.483
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Inleiding
Verschillenanalyse
(een negatief verschil is nadelig ten opzichte van de begroting)

BATEN

Resultaat
2018

Begroting

Verschil

Opbrengsten
Directe inkomsten (6)
Publieksinkomsten
Overige inkomsten
Totaal directe opbrengsten

€
€
€

92.057
5.770
97.827

Indirecte inkomsten (7)
Totaal opbrengsten

€
€

2.114
2.114

Bijdragen (8)
Subsidies uit publieke middelen
Bijdragen uit private middelen
Totaal bijdragen

€ 376.001
€ 100.300
€ 476.301

€ 362.500
€ 95.000
€ 457.500

€
€
€

13.501
5.300
18.801

Som der baten

€ 576.242

€ 583.250

€

(7.008)

LASTEN
Beheerslasten: Personeelslasten (9)
Beheerslasten: Materiële lasten (10)
Totaal beheerslasten

€
€
€

43.143
56.039
99.182

€ 175.591
€ 100.500
€ 276.091

€ 132.448
€ 44.461
€ 176.909

Activiteitenlasten: Personeelslasten (11)
Activiteitenlasten: Materiële lasten (12)
Totaal activiteitenlasten

€ 288.473
€ 183.757
€ 472.230

€ 132.756
€ 145.932
€ 278.688

€ (155.717)
€ (37.825)
€ (193.542)

Som der lasten

€ 571.414

€ 554.779

€ (16.635)

Saldo uit gewone bedrijfsoefening

€

4.828

€

28.471

€ (23.643)

Saldo rentebaten en -lasten

€

-

€

-

Exploitatiesaldo

€

4.828

€

28.471

€ 90.750
€ 35.000
€ 125.750

€
1.307
€ (29.230)
€ (27.923)

€
€

€ (17.886)
€ (17.886)

20.000
20.000

€

-

€ (23.643)
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de Balans per 31-12-2018

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

€
€

-

€
€

-

Vlottende activa
Onderhanden werk
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

€
€
€
€

113.655
304.561
418.216

€
€
€
€

218.587
340.108
558.695

Totaal Activa

€

418.215

€

558.695
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de Balans per 31-12-2018

PASSIVA

31-12-2018

31-12-2017

Eigen vermogen
Algemene reserve
Totaal eigen vermogen

€
€

191.483
191.483

€
€

186.655
186.655

Langlopende Schuld

€

84.375

€

84.375

Kortlopende Schulden

€

142.356

€

287.664

Totaal

€

418.215

€

558.695
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Functionele exploitatierekening
BATEN

2018

Begroting 2018

1a.Publieksinkomsten binnenland
Recette
Uitkoop
Sponsoring en overige bijdragen
Partage
1. Publieksinkomsten Totaal

€
€
€
€
€

59.750
32.307
92.057

Directe inkomsten

€

-

2. Sponsorinkomsten

€

3a. Baten coproducties
3b. Overige Inkomsten
3. Overige Directe Inkomsten
4. Totaal Directe Inkomsten ( som 1t/m3)

2017

€ 90.750
€
€
€
€ 90.750

€
€
€
€
€

41.282
95.000
136.282

€

-

€

-

1.180

€ 35.000

€

-

€
€
€

3.359
1.231
4.590

€
€
€

-

€
€
€

37.440
37.440

€

97.827

€ 125.750

€

173.722
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Functionele exploitatierekening
BATEN - vervolg

2018

Begroting 2018

2017

5. Indirecte Opbrengsten

€

2.114

€ 20.000

€

-

6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden
6e. Overige private bijdragen
6. Overige bijdragen uit private middelen

€
€
€

100.300
100.300

€ 20.000
€ 75.000
€ 95.000

€
€
€

12.000
12.000

7. Totaal Eigen Inkomsten

€

200.241

€ 240.750

€

185.722

8. Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

€

351.001

€ 337.500

€

342.563

10. Subsidie AFK

€

25.000

€ 25.000

€

-

12. Overige bijdragen uit publieke middelen

€

-

€

-

€

-

13. Totaal bijdragen uit publieke middelen

€

376.001

€ 362.500

€

342.563

14. TOTALE BATEN

€

576.242

€ 583.250

€

528.285

INKOMSTENQUOTES
berekende Eigen Inkomstenquote
berekende Andere Inkomstenquote

35%
28%

41%
29%

35%
22%
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Functionele exploitatierekening
LASTEN

2018

Begroting 2018

2017

1. Beheerlasten: Personeel
2. Beheerlasten: Materieel
3. Totale beheerslasten

€
€
€

43.143
56.039
99.182

€ 175.591
€ 100.500
€ 276.091

€
€
€

61.548
13.693
75.241

Activiteitenlasten:Personeel voorbereiding
Activiteitenlasten: Personeel uitvoering
4. Activiteitenlasten personeel

€
€
€

220.288
68.185
288.473

€ 132.756
€
€ 132.756

€
€
€

27.045
27.045

Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Activiteitenlasten materieel uitvoering
Marketing
Lasten Randprogramma
Educatieve activiteiten
5. Activiteitenlasten materieel

€
€
€
€
€
€

9.633
67.535
18.678
6.087
101.934

€
€
€
€
€
€

20.300
59.744
13.200
4.000
97.244

€
€
€
€
€
€

2.670
4.144
21.759
28.573

6. Lasten coproducties

€

81.823

€ 48.688

€

219.712

7. Totale activiteitenlasten Lasten

€

472.230

€ 278.688

€

275.330

8. Totale lasten

€

571.414

€ 554.779

€

350.571

9. Saldo uit gewone bedrijfsvoering

€

4.828

€ 28.471

€

177.713

10. Saldo rentebaten/-lasten

€

-

€

-

€

11. Exploitatieresultaat

€

4.828

€ 28.471

€

Personele bezetting ( beheer + activiteiten)
Fte. Vast in dienst
Fte. Tijdelijk in dienst
Fte. Inhuur
Totaal fte. Personele bezetting
Vrijwilligers

(143)
177.570

1,01
1,01
17
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ640 organisaties zonder winststreven
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving en het Handboek Verantwoording Meerjarige
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd
op de historische kosten en kostprijzen.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.
Toelichtingen op posten in de balans en functionele jaarrekening zijn in de jaarrekening
genummerd.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het vorig jaar.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een
eventuele restwaarde.
Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen
tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van
verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositio's met een looptijd korter dan
twaalf maanden.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen
Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de
daarmee samenhangende bestedingen zijn verricht.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn
aan werknemers.
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte levensduur van het actief.

Rentebaten en -lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

15/30

Stichting WAT WE DOEN
Financieel Verslag 2018

Toelichting op de balans per 31-12-2018
ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

Vorderingen
Debiteuren
Co-producenten
Totaal debiteuren

€
€
€

34.886
34.886

€
€
€

185.289
185.289

Te ontvangen subsidies
Nog te ontvangen subsidie
totaal te ontvangen subsidie

€
€

19.500
19.500

€
€

2.000
2.000

€
€
€

21.618
21.618

€
€
€

31.298
31.298

Overige Vorderingen
Werkvoorschotten
Te betalen pensioenlasten
Vooruitbetaalde kosten
Totaal overige vorderingen

€
€
€
€

3.972
33.679
37.651

€
€

-

€

-

Totaal Vorderingen

€

113.655

€

218.588

€
€
€

304.561
304.561

€
€
€

340.108
340.108

Te vorderen belastingen en premies
Loonbelasting
Omzetbelasting

Liquide middelen
Bank
Kas
Totaal liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking van de stichting.

TOTAAL ACTIVA

€

418.215

€

558.695
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Toelichting op de balans per 31-12-2018
PASSIVA

Eigen vermogen
saldo Algemene reserve per 1 januari
Bij: uit resultaatbestemming
Saldo Algemene reserve per 31 december

€
€
€

186.655
4.828
191.483

€
€
€

9.085
177.570
186.655

Totaal eigen vermogen

€

191.483

€

186.655

Langlopende Schuld
Vooruit ontvangen meerjarige subsidie FPK
Totaal langlopende schuld

€
€

84.375
84.375

€
€

84.375
84.375

Kortlopende Schulden
Crediteuren
Schulden aan coproducenten
Totaal crediteuren

€
€
€

31.139
98.691
129.830

€
€
€

1.119
205.509
206.628

Af te dragen belastingen en premies
Loonbelasting
Pensioenpremies
Totaal af te dragen belastingen en premies

€
€
€

3.838
3.838

€
€
€

-

Overige kortlopende schulden
Te betalen kosten
Overige kortlopende schulden
Totaal overige kortlopende schulden

€
€
€

8.688
8.688

€
€
€

81.036
81.036

TOTAAL PASSIVA

€

418.215

€

558.694

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Aan de stichting is door FPK voor de periode 2017 - 2020 een jaarlijkse subsidie toegekend ter
grootte van € 337.500. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.
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Toelichting functionele exploitatierekening
BATEN

2018

Begroting

2017

1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette
Uitkoopsommen
Partage / Garantie
Publieksinkomsten totaal

€
€
€
€

59.750
32.307
92.057

€
€
€
€

90.750
90.750

€ 41.282
€ 95.000
€
€ 136.282

Directe Sponsorinkomsten
Co-productie bijdrage
Auteursrechten
Educatieve activiteiten
Opbrengsten Horeca
Opbrengsten Randprogramma
Overig directe inkomsten
Subtotaal directe inkomsten totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

1.180
3.359
1.159
72
5.770

€
€
€
€
€
€
€
€

35.000
35.000

€
€
€
€
€
€
€
€

3 Totaal Directe Inkomsten (som 1 t/m 2)

€

97.827

€

125.750

Indirecte opbrengsten

€

2.114

€

20.000

2a. Directe Inkomsten
37.440
37.440

€ 173.722

€

-
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Toelichting functionele exploitatierekening
BATEN - vervolg

2018

Begroting

2017

Subsidies uit publieke middelen
Subsidie FPK
Subsidie AFK
Subsidies overig
totaal subsidies uit publieke middelen

€
€
€
€

351.001
25.000
376.001

€
€
€
€

337.500
25.000
362.500

Fonds 21
BNG Cultuurfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
BankGiro Loterij Fonds
VSB Fonds
Overige private fondsen
totaal bijdragen private middelen

€
€
€
€
€
€
€

30.000
10.000
10.000
15.000
20.000
15.300
100.300

€
€
€
€
€
€
€

20.000
10.000
10.000
15.000
20.000
75.000

Baten Totaal

€

576.242

€

583.250

€ 342.563
€
€
€ 342.563

Bijdragen uit private middelen
€
€
€
€
€
€
€

12.000
12.000

€ 528.285
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Toelichting functionele exploitatierekening
LASTEN
Beheerslasten: Personeel
Zakelijke Leiding
Artistieke Leiding
Zakelijk Producent
Redacteur O&O
Hoofd Marketing
Overige medewerkers
Totaal personeelslasten

2018

2017

Begroting

€
€
€
€
€
€
€

17.600
3.481
7.521
1.424
6.105
36.130

€
€
€
€
€
€
€

38.129
61.006
26.478
23.765
26.213
175.591

€
€
€
€
€
€
€

30.725
28.200
1.400
60.325

€
€

7.013
7.013

€
€

-

€

1.223

totaal beheerslasten: Personeel

€

43.143

€

175.591

€ 61.548

Beheerslasten: Materiële lasten
Kantoorkosten
Administratiekosten
Accountantskosten
Reiskosten
Algemene marketing
Verzekeringen
Vergaderkosten
ICT
Contributies
Diverse kosten
Totaal beheerslasten materieel

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.277
5.110
3.925
7.528
22.809
2.152
5.823
2.830
3.584
56.039

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.000
5.000
5.000
6.000
50.000
8.500
20.000
100.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

totaal beheerslasten

€

99.182

€

276.091

€ 75.242

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN
Overige personeelskosten

1.650
3.000
7.500
708
835
13.693

20/30

Stichting WAT WE DOEN
Financieel Verslag 2018
Toelichting functionele exploitatierekening
LASTEN - vervolg

2018

2017

Begroting

Activiteitenlasten: Personeelslasten voorbereiding
Regisseur voorbereiding
€
29.962
Zakelijk producent voorbereiding
€
36.815
Acteurs voorbereiding
€
41.140
Honoraria researcher
€
3.841
Honoraria kostuumontwerper
€
6.300
Honoraria Honoraria schrijver
€
21.125
Honoraria techniek
€
10.850
Honoraria productie
€
4.667
Honoraria coordinator randprogramma
€
6.169
Honoraria publiciteit / marketing
€
49.687
Honoraria geluidsontwerpen Muziek
€
4.000
Honoraria Overig/ vrijwilligers vergoedingen
€
5.732
totaal activiteitenlasten: personeelslasten
€ 220.288

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

53.706
1.750
6.000
24.000
14.300
9.000
15.500
4.000
4.500
€ 132.756

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21.000
(29)
4.575
1.500
€ 27.045

Activiteitenlasten: Personeelslasten uitvoering
Artistieke leiding uitvoering
Zakelijk producent uitvoering
Acteurs uitvoering
Honoraria techniek uitvoering
Honoraria productie uitvoering
Publiciteit uitvoering
Honoraria Overig/ vrijwilligers vergoedingen
totaal activiteitenlasten: personeelslasten

€
€
€
€
€
€
€

1.965
8.764
31.589
17.150
5.709
3.007
€ 68.185

€

-

€

-

€
€
€
€
€

€-

€
€
€
€
€

€-

Voorbereidingskosten
Uitvoeringskosten
Publiciteit
Lasten Randprogramma
Educatie
Coproductiekosten
totaal activiteitenlasten: materiële lasten

€
€
€
€
€
€
€

9.633
67.535
18.678
6.087
81.823
183.757

€
€
€
€
€
€
€

20.300
59.744
13.200
4.000
48.688
145.932

Rentebaten/-lasten

€

-

€

-

totaal activiteitenlasten

€

472.230

€

278.688

€
2.670
€
4.144
€ 21.759
€
€
€ 219.712
€ 248.285
€

143

€ 275.330
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Accountantsverklaring
Nog toe te voegen!
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Prestatieoverzicht
Producties

HUIDIG BOEKJAAR 2018

BEGROTING FPK

VORIG BOEKJAAR

Nieuwe producties

4

5

0

Reprise Productie

0

0

0

Nieuwe Co-productie

3

4

1

Reprise Co-productie

1

0

3

Totaal aantal producties

8

9

4

Bezoeken per categorie

HUIDIG BOEKJAAR 2018

BEGROTING FPK

VORIG BOEKJAAR

Nieuwe Productie

1768

0

Reprise Productie

0

0

0

8479

0

10604

0

0

15412

10247

8883

26016

Nieuwe Co-productie
Reprise Co-productie
Totaal aantal bezoekers
Regionale spreiding van voor-

HUIDIG BOEKJAAR 2018

BEGROTING FPK

0

VORIG BOEKJAAR

stellingen/concerten
Noord

6

11

8

Oost

3

6

26

Midden

4

4

12

West

8

4

24

Zuid

6

5

16

Amsterdam

29

26

12

Rotterdam

16

21

49

Den Haag

4

6

4

Utrecht

2

7

4

Buitenland

0

0

2

Totaal aantal voorstellingen

78

90

157

Waarvan in standplaats

29

20

12

Waarvan schoolvoorstellingen

27

15

9

Regionale spreiding van

HUIDIG BOEKJAAR 2018

BEGROTING FPK

VORIG BOEKJAAR

bezoekers
Noord

680

1167

Oost

246

2710

Midden

736

1574

West

1561

4223

Zuid

975

2381

Amsterdam

3160

5183

Rotterdam

2027

5639

Den Haag

515

1602

Utrecht

347

1119

Buitenland

0

Totaal aantal bezoekers

10247

Waarvan in standplaats

3160

Waarvan schoolvoorstellingen

4889

418
8883

26016
5183

1350

823
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Prestatieoverzicht
Aanvullende gegevens bezoekers

HUIDIG BOEKJAAR 2018

BEGROTING FPK

VORIG BOEKJAAR

Reguliere voorstellingen

5358

8882

Schoolvoorstellingen

4889

1350

823

10247

8883

26016

4773

8438

25001

585

444

192

Totaal
Waarvan betalend (regulier)
Waarvan niet betalend (regulier)
Overige gegevens activiteiten

HUIDIG BOEKJAAR 2018

Educatieve activiteiten
Inleidingen
Anders/Overige
(toe te lichten in verslag)
Totaal
Aantal voorstellingen over de

BEGROTING FPK

25193

VORIG BOEKJAAR

19

15

0

0

4

0

12

8

0

30

0

31

27

0

HUIDIG BOEKJAAR

BEGROTING FPK

VORIG BOEKJAAR

twee circuits (kleine en grote zaal)
Grote zaal (>400 stoelen)

1

15

40

Kleine zaal (<=400 stoelen)

77

75

117

Totaal

78

90

157

OVERZICHT SUBSIDIABELE EN GEREALISEERDE PRESTATIES VOLGENS MODEL V
Klein
Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie
Aantal subsisabel t/m verslagjaar
Aantal gerealiseerd inverslagjaar

Groot

Totalen

2500

5000

nvt

150

30

180

77

1

78

196

39

235

Aantal gerealiseerd t/m verslagjaar herverdeeld

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Eventuele onderprestatie t/m verslagjaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tegenwaarde eventuele onderprestatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Aantal gerealiseerd t/m verslagjaar
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Speellijst
Productie
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker

Datum uitvoering
Aantal bezoekers
26-09-18
55
27-09-18
82
28-09-18
181
28-09-18
47
29-09-18
205
30-09-18
173
2-10-18
123
2-10-18
183
3-10-18
183
4-10-18
183
4-10-18
197
5-10-18
143
14-10-18
140
19-10-18
88
20-10-18
84
20-10-18
39
22-10-18
228
23-10-18
130
24-10-18
159
24-10-18
156
25-10-18
95
27-10-18
106
28-10-18
167
28-10-18
107
29-10-18
180
29-10-18
194
1-11-18
118
4-11-18
115

Soort activiteit
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
reguliere uitvoering

Plaats
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Delft (ZH)
's-Hertogenbosch (NB)
's-Hertogenbosch (NB)
's-Hertogenbosch (NB)
Amsterdam (NH)
Groningen (GR)
's-Gravenhage (ZH)
's-Gravenhage (ZH)
Amsterdam (NH)
Rotterdam (ZH)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Amsterdam (NH)
Dordrecht (ZH)

Podium
Maaspodium
Maaspodium
Maaspodium
Maaspodium
Maaspodium
Maaspodium
Maaspodium
Maaspodium
Maaspodium
Maaspodium
Maaspodium
Maaspodium
Theater de Veste
Verkadefabriek
Verkadefabriek
Verkadefabriek
Meervaart
Grand Theatre
Theater aan het Spui
Theater aan het Spui
Bijlmer Parktheater
Maaspodium
Stadsschouwburg Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht
Bijlmer Parktheater
Schouwburg Kunstmin
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Speellijst
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker

5-11-18
6-11-18
6-11-18
7-11-18
10-11-18
11-11-18
13-11-18
13-11-18
14-11-18
15-11-18
15-11-18
18-11-18
20-11-18
21-11-18
21-11-18
24-11-18
25-11-18
26-11-18
26-11-18
27-11-18
27-11-18
30-11-18
30-11-18
2-12-18
8-12-18
9-12-18
10-12-18
11-12-18
11-12-18

160
137
149
59
156
186
196
196
196
196
195
99
293
244
77
122
202
213
207
217
267
197
80
50
200
218
219
213

schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
reguliere uitvoering
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po
schoolvoorstelling/concert po

's-Gravenhage (ZH)
's-Gravenhage (ZH)
's-Gravenhage (ZH)
's-Gravenhage (ZH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Rotterdam (ZH)
Almere (FL)
Almere (FL)
Almere (FL)
Houten (UT)
Haarlem (NH)
Haarlem (NH)
Haarlem (NH)
Haarlem (NH)
Haarlem (NH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Zwolle (OV)
Alkmaar (NH)
's-Hertogenbosch (NB)
's-Hertogenbosch (NB)
's-Hertogenbosch (NB)

Theater aan het Spui
Theater aan het Spui
Theater aan het Spui
Theater aan het Spui
Jeugdtheater de Krakeling
Jeugdtheater de Krakeling
Jeugdtheater de Krakeling
Jeugdtheater de Krakeling
Jeugdtheater de Krakeling
Jeugdtheater de Krakeling
Jeugdtheater de Krakeling
Rotterdamse Schouwburg
Kunstlinie Almere Flevoland
Kunstlinie Almere Flevoland
Kunstlinie Almere Flevoland
Theater Aan de Slinger
Toneelschuur
Toneelschuur
Toneelschuur
Toneelschuur
Toneelschuur
Maaspodium
Maaspodium
Maaspodium
Odeon De Spiegel Theaters
Theater de Vest
Verkadefabriek
Verkadefabriek
Verkadefabriek
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Speellijst
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
De jokkebrokker - workshop
jokkebrokker - theeleuten
jokkebrokker - theeleuten
jokkebrokker - theeleuten
jokkebrokker - theeleuten

16-12-18
22-12-18
27-12-18
27-12-18
28-12-18
29-12-18
30-12-18
27-09-18
27-09-18
27-09-18
14-10-18
20-10-18
20-10-18
22-10-18
28-10-18
30-10-18
30-10-18
31-10-18
31-10-18
31-10-18
4-11-18
21-11-18
9-12-18
16-12-18
29-12-18
30-12-18
22-10-18
27-10-18
11-11-18
25-11-18

73
101
99
110
230
123
153
14
12
14
11
13
15
12
25
22
21
22
21
12
14
20
16
20
12
15
20
20
8
7

reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
educatieve activiteit
overig
overig
overig
overig

Tiel (GLD)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Leeuwarden (FR)
Arnhem (GLD)
Heerlen (LI)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Delft (ZH)
's-Hertogenbosch (NB)
's-Hertogenbosch (NB)
Amsterdam (NH)
Utrecht (UT)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Dordrecht (ZH)
Almere (FL)
Alkmaar (NH)
Tiel (GLD)
Arnhem (GLD)
Heerlen (LI)
Amsterdam (NH)
Rotterdam (ZH)
Amsterdam (NH)
Haarlem (NH)

Schouwburg Agnietenhof
Maaspodium
Maaspodium
Maaspodium
Stadsschouwburg De Harmonie
Musis Sacrum / Schouwburg Arnhem
Parkstad Limburg Theaters, Theater Heerlen

Theater de Veste
Verkadefabriek
Verkadefabriek
Meervaart
Stadsschouwburg Utrecht

Schouwburg Kunstmin
Kunstlinie Almere Flevoland
Theater de Vest
Schouwburg Agnietenhof
Musis Sacrum / Schouwburg Arnhem
Parkstad Limburg Theaters, Theater Heerlen

Jeugdtheater de Krakeling
Toneelschuur
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Speellijst
jokkebrokker - theeleuten
jokkebrokker - theeleuten
jokkebrokker - theeleuten
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Mollen
Om Des Gewetens Wille
Om Des Gewetens Wille
Om Des Gewetens Wille
Om Des Gewetens Wille

22-12-18
27-12-18
27-12-18
16-05-18
17-05-18
18-05-18
19-05-18
19-05-18
20-05-18
23-05-18
24-05-18
25-05-18
26-05-18
27-05-18
30-05-18
31-05-18
1-06-18
2-06-18
2-06-18
3-06-18
6-06-18
7-06-18
8-06-18
9-06-18
9-06-18
10-06-18
10-03-18
1-11-18
2-11-18
3-11-18

9
10
8
44
61
105
27
27
34
82
60
50
47
53
67
69
80
44
65
62
123
125
114
76
104
122
100
59
73
88

overig
overig
overig
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering
reguliere uitvoering

Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Leeuwarden (FR)
Leeuwarden (FR)
Leeuwarden (FR)
Leeuwarden (FR)
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Speellijst
Sell Me Your Secret - fragment
Sell Me Your Secret - fragment
Serious Comedy
Serious Comedy
Serious Comedy
WAT WE DOEN in de stad

30-01-18
25-05-18
11-04-18
27-05-18
2-12-18
28-11-18

200
147
29
27
49
50

overig
overig
overig
overig
overig
reguliere uitvoering

Amsterdam (NH)
Almere (FL)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Rotterdam (ZH)
Rotterdam (ZH)

Kunstlinie Almere Flevoland

Maaspodium
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