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BESTUURSVERSLAG 2019 Stichting Laswerk

1. Activiteiten
In 2019 lag de focus op het vergroten van de zichtbaarheid van Duda Paiva Company, vergroten publieksbereik

en de verdere ontwikkeling van de Object Score. Om dit te bereiken zijn de volgende projecten ontwikkeld:

Nieuwe producties
- Joe 5 solo [volwassenen]

Nieuwe coproducties
- Sprookjeskoningin ism jongNBE Üeugd, familie]
- Zeil i.s.m. Play productions
- Ding Dong i.s.m. Stroet en Feikes Huis

Extra projecten
- korte act als onderdeel van Symmetries ism NBE, hotel Modern, lsh
- Duda werkt met Thomas Noone van Thomas Noone Dance uit Barcelona aan zijn dansstuk

met een pop.
- De Kleine Prins i.s.m. Moving Art Projects wijkproject Transvaalbuurt Amsterdam
- Ready for Take off / Joe 5 i.s.m. verschillende kunstinstellingen Amersfoort voor het

voortgezet onderwijs
Workshops

- Object Score ontwikkelingstraject Nederland 3 workshops van 18 dagen

- Object Score workshop [10] op uitnodiging van festivals in Noorwegen en Tunesië
Educatie

- Introductielessen voor BO en VO
- 5 verdiepende lessen n.a.v voorstelling Joe 5 i.h.k.v het project Ready for take off in

Amersfoort voor het voortgezet onderwijs.
Overige activiteiten /anders

- Porshia was de gastvrouw bij het onthullen de naam van een nieuw festival in Apeldoorn,

Maaiveld
- Duivenstront heeft in het Goethe Instituut de duitse versie uitgeprobeerd.

Meet the puppets
- Na elke voorstelling (108) onze eigen meet en greet tussen speler, pop en het publiek

Tournee
Jeugd

- Monsters: 30 voorstellingen in Nederlandse theaters, 3 op festivals en 4 in het buitenland
waarvan 4 in Indonesië, georganiseerd door ,Het Erasmushuis Jakarta en met een
reissubsidie van het Fonds Podiumkunsten.

- Sprookjeskoningin: een tournee van 11 voorstellingen in Nederland met als afsluiter 2

voorstellingen in de kleine zaal van het concertgebouw orkest.
Volwassenen /jongeren

- Blind: 8 voorstellingen INT waarvan 4 voorstellingen in het Theatre East of Tokyo
Metropolitan, Japan.

- Ding Dong: een tournee van 11 voorstellingen in Nederland
- Duivenstront: heeft nog 4 keer gespeeld waarvan 3 keer in het buitenland (België!

Duitsland’) en 1 keer in Nederland (Amersfoort)
- Joe 5: 31 voorstellingen in Nederland waarvan 4 schoolvoorstellingen en 4 voorstellingen in

Frankrijk en Noorwegen.
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2. Publiek
Het ontbreken van een productie voor de grote zaal en een nieuwe zomerproductie is direct zichtbaar in de
bezoekerscijfers. In die zin zijn 2017 en 2019 beter met elkaar te vergelijken is de publiekstoename t.o.v. 2017
iets minder dan 4000. Wat goed is.

Gebruikte middelen
Om de voorstellingen bij het publiek onder de aandacht te brengen gebruikten wij de social media (Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube, Vimeo), de website, trailers, posters, flyers, kaarten, boekjes, pers [krant en
tijdschriften] en korte promo presentaties van producties tijdens open dagen en seizoenspresentaties van
theaters.

3. Kansen/risico’s
Onze kansen en kracht liggen in het unieke van de techniek en de manier waarop wij die in de
wereld zetten door te coproduceren en door les te geven. De manier waarop wij het werk verbinden met
mensen, organisaties en disciplines maakt ons sterk.
Een uitdaging is de afzet in Nederland. Het circuit waar wij ons in bewegen [vlakke vloer/kleine zaal] heeft
weinig speelruimte en financiële ruimte om al het aanbod een plek te kunnen geven. De concurrentie is dus
hevig. Dit betekent dat wij inventiever worden om onze producties te spelen en publiek te bereiken. Door de
samenwerking met andere disciplines bereiken wij andere podia en een ander publiek, Ook een productie
voor meerdere soorten podia geschikt maken biedt nieuwe kansen.
Een risico dat speelt is dat wij voor de planperiode 2021-2024 geen meerjarige subsidie krijgen en dus de
Organisatie en de projecten moeten herzien. Eind 2019 zijn wij gestart het beleidsplan voor die periode vorm
te geven. Begin 2020 komt daar een nieuwe meerjarenaanvraag uit voort en een plan B mocht deze subsidie
niet doorgaan.

4. Financieel
Wij groeien door in de lijn die wij hebben uitgezet. De stichting heeft geen schulden of langlopende
verplichtingen De solvabiliteit (0,43) en liquiditeit (1,70) van de stichting zijn goed.

Het tekort op de exploitatierekening 2019 is het gevolg van het exploitatie overschot in 2017. Dit overschot
wordt door de projecten in de jaren daarna opgebruikt. Het tekort [48.038 euro] is deels [43.687 euro] uit de
algemene reserve gehaald en het resterend deel [4351 euro] uit de bestemmingsreserve huisvesting.

Wij ontvingen een reiskostensubsidie van het Fonds Podiumkunsten voor optredens in Canada en Indonesië.
Wij ontvingen projectsubsidies van de gemeente Amersfoort voor de projecten DingDing en Vergeten Dieren,
Verloren Zaken. Deze laatste productie wordt in 2020 afgerond.
Wij ontvingen toekenningen van het Fonds 21 en het Fentener van Vlissingen fonds voor het project Vergeten
Dieren. Verloren Zaken. De afronding van dit project is in 2020. De in 2019 niet bestede subsidie ad € 24.205 is
doorgeschoven naar 2020.

Door meer speelbeurten/meer publiek zijn de publieksinkomsten over de afgelopen drie jaar hoger dan 29%
t.o.v. de begroting 2017/20. Er zijn in 2019 weer iets meer voorstellingen in het buitenland gespeeld (27)
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5. Geografische spreiding, prestaties en EIQ
De 108 voorstellingen zijn goed verspreid over het land. Opvallend is de daling in Noord (-9). Deze daling is het
gevolg van de afname van schoolvoorstellingen omdat er nog geen nieuwe schoolvoorstelling is. Opvallend is
echter dat de nieuwe solo in geen van de 3 noordelijke provincies is afgenomen. De toename in Midden is het
gevolg van de toename van het aantal speelbeurten in standplaats Amersfoort (+10)

Voorstellingen in het buitenland zijn iets toegenomen t.o.v. 2018. Onze producties waren te zien in:.
Wereld: Japan (4), Indonesië (3), Canada (3) Tunesië (1)
Europa: Frankrijk (3), Duitsland (3), Italië (2), Noorwegen (2) en België, Oostenrijk, Litouwen, Hongarije,
Montenegro,Portugal (elk 1)

Eind 2018 hebben wij in totaal 286 subsidiabele voorstellingen gespeeld, dat zijn 46 meer dan gemiddeld over
4 jaar zijn begroot. Van deze 286 voorstellingen speelden er 259 in de kleine/midden zaal en 27 in de grote
zaal.

Het ElO 2019 is 36%, een toename van 3% t.o.v 2017 en 2018 en een toename van 6% t.o.v. de gemiddelde
verwachting van 30% voor de periode 2017-2020

6. Organisatie
Duda Paiva Company 2019

Duda Paiva, Kim Kooiman, Preben Faye-SchjøIl ,Tim Velraeds, Cat Smits, Josse Vessies, Ilija Surla, Alex Brouwer,
Nota Tinholt, Linde Schinkel, Rick Zwart, Francesco Vecchione, Ederson Xavier, André Mello, Sally Pittman,
Hennie Arendsman, Atty Kingma, Aziz Bekkaoui, Wilco Alkema, Mark Verhoef, Daniel Patijn, Roei ter Borg,
Derk van Soest, Mirte Droogers, Marijana Mikolcic, Marijn Bosch, Prisca Maas

Bestuur
Ancella Anssems voorzitter, Mirjam Barendregt penningmeester,Leo Spreksel secretaris
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. Het
bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden neergelegd bij de zakelijk leider (Prisca Maas]) en
artistiek leider (Duda Paiva). Hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een
directiereglement.
Bestuur en leiding zijn in 2019 vier keer bij elkaar gekomen. Er is een brainstormsessie geweest over het
beleidsplan 2021-2024

in 2019 zijn de statuten, bestuurs- en directiereglement besproken en deze worden in 2020 indien nodig
aangepast. Nevenactiviteiten zijn besproken op mogelijke belangenverstrengeling en er is vastgesteld dat daar
geen sprake van is. Transparantïe van het betalingsverkeer i.h.k.v fraude is besproken en vanaf 2020 aangepast
aan de norm.

Het bestuur van de stichting is zich bewust haar maatschappelijke doelstelling om culturele waarde te creëren,
over te dragen en te bewaren. Een onafhankelijk en transparant bestuur vormt daar de basis van. Goed
werkgeverschap, diversiteit en duurzaamheid zijn kernbegrippen in de Organisatie. De codes Fair Practice en
Diversiteit en lnclusie worden daarom onderschreven en de komenden jaren in de Organisatie vormgegeven.

Code Diversiteit en Inclusie
Vanaf haar start is Duda Paiva Company divers en inclusief. De invloed van verschillende sociale, culturele en
etnische achtergronden is herkenbaar in het werk en bij de medewerkers aanwezig. Het zit verweven in de
producties die wij maken en hoe wij met elkaar en met anderen omgaan. Het zit verscholen in de verhalen die
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wij vertellen en het maakt ons nieuwsgierig naar de reacties van het publiek dat wij ontmoeten. Als de wereld
ons werkterrein is, dan moeten wij die wereld met al haar verschillen omarmen en koesteren. Verschillen in
kleur, afkomst, religie, klasse, taal, cultuur, gender, leeftijd maken ons alleen maar mooier. In het verschil
schuilt de kracht van ons werk.

Fair Practice code
Iedereen is van waarde in Duda Paiva Company en samen bepalen wij de waarde van de organisatie. Wij
streven naar gelijkwaardigheid van werkzaamheden en een gelijkwaardige beloning van die
werkzaamheden.Wij stimuleren onze mensen nieuwe dingen aan te gaan, binnen

en buiten de Organisatie, door scholing, door bij andere gezelschappen te werken, door de workshops die wij
zelf organiseren. We gaan duurzaam om met onze mensen. Wij gaan duurzaam om met onze projecten en
spullen.

WNI
Stichting Laswerk kent geen topinkomens maar streeft ernaar dat alle betrokkenen bij onze projecten naar alle
redelijkheid en binnen de kaders van wat financieel mogelijk is, worden betaald.

7. Laswerkplaats
De stichting is de hoofdhuurder van het gebouw de Laswerkplaats op de Wagenwerkplaats in Amersfoort. Het
gebouw biedt naast Duda Paiva Company en Per Expressie ook mogelijkheid tot het huren van werkruimte
voor andere makers uit Amersfoort en daarbuiten. De gemeente geeft jaarlijks een subsidie van 21.500 euro
als bijdrage aan de huur van het gebouw.
De Laswerkplaats staat al jaren op de nominatie om gesloopt te worden. De Wagenwerkplaats wordt namelijk
verder ontwikkeld met bouw woningen en werkplekken voor creatieve bedrijven. Het hart van de
Wagenwerkplaats is industrieel erfgoed.
Samen met andere culturele initiatieven in de stad en samen met de gemeente Amersfoort en een
ondernemer op het terrein (de TEKA-groep) zijn wij bezig om een nieuw, duurzaam en betaalbaar gebouw aan
de rand van het hart van het terrein te realiseren waar culturele en maatschappelijke initiatieven onderdak
vinden. Zo creëren wij ons eigen duurzame rafelrandje.
De ontwikkeling van dit gebouw gebeurt onder de vlag van de stichting Samenwerkplaats en staat los van
stichting Laswerk.

Amersfoort 15 januari 2020

Ancella Anssems Mirjam Barendregt Leo Spreksel
voorzitter penningmeester secretaris
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Stichting Laswerk te Amersfoort
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Balans per 31 december 2019
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december2019 31 december2018
€ € € €

Activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1
Inventarissen 7.162 7.490

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Vorderingen op handeisdebiteuren 2 58.206 33.135
Overige vorderingen en overlopende activa 3 32.302 39.862

90.508 72.997

Liquide middelen 4 127.905 173.181

Totaal activazijde 225.575 253.668
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Stichting Laswerk te Amersfoort
Jaarrekening 2019

31 december2019 31 december2018
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 5

Bestemmingsreserves 6 4.351
Algemene reserve 7 97.475 141.162

97.475 145.513

Langlopende schulden 8
- 68.750

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskre- 9
dieten 20.211 29.254
Overige schulden en overlopende passiva 70 107.889 10.151

128.100 39.405

Totaal passivazijde 225.575 253.668
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Stichting Laswerk te Amersfoort
Jaarrekening 2019

Staat van baten en lasten over 2019

werkelijk begroting werkelijk
2019 2019 2018

Baten € € €

Eigen inkomsten 11
Publieksinkomsten 12 152.109 123.000 128.552
Overige directe inkomsten 45.347 30.000 20.627
Totaal eigen inkomsten 197.456 153.000 149.179

Publieke Subsidies en Bijdragen 13
Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 293.563 275.000 286.000
Meerjarige subsidie gemeente 21.500 21.500 21.500
Overige bijdragen uit publieke middelen 28.948 - -

Totaal publieke subsidies en bijdragen 344.011 296.500 307.500

Totale baten 541.467 449.500 456.679

Lasten

Beheerslasten: personeel 14 115.000 145.000 128.012
Beheerslasten: materieel 15 64.287 47.500 51.970
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 2.072 896
Activiteitenlasten: personeel 17 240.830 140.000 188.674
Activiteitenlasten: materieel 18 167.326 117.000 135.635

Totaal van som der kosten 589.515 449.500 505.187

Totaal van bedrijfsresultaat -48.048 - -48.508

Saldo rentebaten en -lasten 19 10 - 20

Totaal van saldo van baten en lasten -48.038 - -48.488

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve huisvesting -4.351 -4.101
Algemene reserve -43.687 -44.387

-48.038 -48.488
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Stichting Laswerk te Amersfoort
Jaarrekening 2019

Kasstroomoverzicht over 2019

2019 2018
€ € € €

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten

Bedrijfsresultaat -48.048 -48.508

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 2.072 896

Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen -17.511 -22.076
Toename (afname) van overige schulden 88.695 3.993

71.184 -18.083
Totaal van kasstroom uit bedrijfsopera
ties

25.208 -65.695

Ontvangen interest 10 20
Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten

25.218 -65.675

Totaal van kasstroom uit investerings
activiteiten

Verwerving van materiële vaste activa -1.744 -4.985
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van
financiële vaste activa - 7.500
Totaal van kasstroom uit investe
ringsactiviteiten

-1.744 2.515

Totaal van kasstroom uit financie
ringsactiviteiten

Uitgaven ter aflossing van leningen -68.750
Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen

-45.276 -63.160

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode 173.181 236.341
Toename (afname) van geldmiddelen -45.276 -63.160
Geldmiddelen aan het einde van de periode 127.905 173.181
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Stichting Laswerk te Amersfoort
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregïster

Stichting Laswerk is feitelijk gevestigd op Postbus 2056, 3800 CB te Amersfoort, is statutair gevestigd in Amersfoort
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 32094347.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Laswerk bestaan voornamelijk uit het organiseren van theatervoorstellingen.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
Laswerk zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is
de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 640 Organisaties-zonder-winststreven, in overeenstemming met de Richtlijnen
voor verantwoording subsidies van de Gemeente Amersfoort en met de richtlijnen van het Fonds Podiumkunsten.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Wnsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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Stichting Laswerk te Amersfoort
Jaarrekening 2019

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortiopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortiopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en
andere lasten over het jaar. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd.

Materieelkosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans

Vaste activa

1 Materiële vaste actïva

Inventarissen
€

Stand per 1januari 2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 9.049
Cumulatieve afschrijvingen -1.559

Boekwaarde per 1januari 2019 7.490

Mutaties

Investeringen 1.744
Afschrijvingen -2.072

Saldo mutaties -328

Stand per 31 december2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 10.793
Cumulatieve afschrijvingen -3.631

Boekwaarde per 31 december2019 7.162
Afschrijvingspercentages 20%
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Stichting Laswerk te Amersfoort
Jaarrekening 2019

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

2 Vorderingen op handeisdebiteuren

Handeisdebiteuren 58.206

3 Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen 23.605 30.864
Overige vorderingen 8.697 8.998

32,302 39.862

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 23.605 30.864

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 6.685 6.937
Waarborgsom 1.961 1.961
Overige vorderingen 51 100

8.697 8.998

4 Liquide middelen

Rabobank 14.161 37.047
Spaarrekeningen 113.744 136.134

127.905 173.181
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Stichting Laswerk te Amersfoort
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5 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Bestemmings- Algemene re- Totaal

€ € €

Stand per 1januari2019
Mutatie uit resultaatverdeling
Uit resultaatverdeling

__________________________________________

Stand per 31 december2019 - 97.475 97.475

31-12-2019 31-12-2018
€ €

6 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve huisvesting - 4.351

De bestemmingsreserve huisvesting wordt gevormd uit het verschil tussen de van de Gemeente Amersfoort
ontvangen subsidie, de huurinkomsten en de werkelijke huisvestingskosten en zal besteed worden aan investeringen
die te maken hebben met herhuisvesting of aanpassingen aan de huidige huisvesting. Deze reserve is in 2019
afgebouwd ten gunste van de algemene reserve.

De bestemmingsreserve FPK is in 2017 in overleg met Fonds Podiumkunsten gevormd voor het deel van de in 2017
ontvangen subsidie waar in 2017 nog geen uitgaven tegenover stonden. Deze reserve is in 2018 afgebouwd ten
gunste van de algemene reserve.

2019 2018
€ €

Bestemmingsreserve huisvesting
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

Stand per 31 december

_____________________________

Bestemmingsreserve FPK
Stand per 1 januari
Overboeking naar andere reserves

_____________________________

Stand per 31 december

reserves serve

4.351 141.162 145.513

-4.351 - -4.351
- -43.687 -43.687

4.351
-4.351

8.452
-4.101

- 4.351

- 113.603
- -113.603
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Stichting Laswerk te Amersfoort
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7 Algemene reserve

7>

4)

2019 2018
€ €

Overlopende passiva

71.946
-44.387
113603

97.475 141.162

- 68.750

Dit betreft het extra startvoorschot van het Fonds Podiumkunsten. Het voorschot wordt verrekend met de laatste
bevoorschoffing van 2020 en is per 31 december 2019 derhalve opgenomen onder de kortlopende schulden..

Kortlopende schulden

9 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 20.211

10 Overige schulden en overlopende passiva

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Vooruitontvangen subsidies
Accountants- en administratiekosten
Nog te ontvangen facturen

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

107.889 10.151

Vooruitontvangen startvoorschot FPK 68.750 -

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Vrijval van wettelijke reserves

Stand per 31 december

8 Langlopende schulden

141.162
-43.687

31-12-2019 31-12-2018
€ €

29 254

68.750 -

24.205 -

8.001 7.000
6.933 3.151

16



Stichting Laswerk te Amersfoort
Jaarrekening 2019

Toelichting op de staat van baten en lasten

11 Eigen inkomsten

2019 2018
€ €

Publieksinkomsten
Overige directe inkomsten

12 Publieksinkomsten

152.109 128.552
45.347 20.627

197.456 149.179

Uitkopen buitenland
Uitkopen binnenland

Overige directe inkomsten

78.669 80.694
73.440 47.858

152.109 128.552

Inkomsten coproducenten
Overige inkomsten

13 Publieke Subsidies en Bijdragen

38.882 20.000
6.465 627

45.347 20.627

Meetjarige subsidie Fonds Podiumkunsten
Meerjarige subsidie gemeente
Overige bijdragen uit publieke middelen

14 Beheerslasten personeel

Artistieke en zakelijke leiding
Honorarium productie
Honoraria pr en marketing
Honoratia techniek

286.000
21.500

115.000 128.012

293.563
21.500
28.948

344.011 307.500

72.000 92.512
18.000 5.500
14.000 17.000
11.000 13.000
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Gemiddeld aantal werknemers

>ç
(H.)

De stichting maakt voor de ondersteuning en uitvoering van de activiteiten gebruik van zzp’ers. Op jaarbasis betreft
dit 6 fte (2018:5 fte).

15 Beheerslasten: materieel

2019 2018
€ €

Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Huisvestingskosten

42.572 33.092
1.061 2.324
6.125 3.258
14.529 13.296

64.287 51.970

Huur Laswerkplaats
Gas, water en elektra
Huur atelier
Huur opslag
Beveiliging
Onderhoud gebouwen
Bedrijfsafval
Overige huisvestingskosten

Ontvangen huur

Verkoopkosten

20.212
14.195
9.051
1.410
1.040
914 3.646

165

Reclame- en marketingkosten
Representatiekosten

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden
Telefoon- en internetkosten

1.033 640
28 1.684

1.061 2.324

19.839
10.262
2.431
1.608
991

- 750
46.822 39.692
-4.250 -6.600

42.572 33.092

5.630
495

2.674
584

6.125 3.258
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2019 2018
€ €

Algemene kosten

Administratie- en accountantskosten
Verzekeringen
Bestuurskosten
Administratiekosten
Niet-verrekenbare BTW op kosten
Bankkosten
Overige algemene kosten

____________________________

16 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa

_____________________________

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen

17 Activiteîtenlasten: personeel

Lonen en honorarium productiestaf 167.593 132.146
Honoraria techniek 73.237 56.528

240.830 188.674

18 Activiteitenlasten: materieel

57.983 54.802
52.944 22.534
24.867 19.422
16.317 21.345
11.460 11.525
2.441 3.056
1.038
63 2.098

8.719
2.193
1.425
828
802
277

8.828
2.990
408
695
47
280

285 48

14.529 13.296

2.072 896

2.072 896

Reis- en verblijfkosten
Overige productiekosten
Decor/kostu um/rekwisieUpoppen
Marketing
lmpresariaat
Kosten techniek
Educatie
Huur repetitieruimte
Overige voorstellingskosten 213 853

167.326 135.635
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2019 2018
€ €

19 Saldo rentebaten en -lasten

Ontvangen bankrente 10 20
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Analyse verschil uitkomst met budget

werkelijk begroting verschil
2019 2019 2019

€ € €

Eigen inkomsten 197.456 153.000 44.456

Publieke Subsidies en Bijdragen 344.011 296.500 47.511

Totale baten 541.467 449.500 91.967

Beheerslasten: personeel 115.000 145.000 -30.000
Beheerslasten: materieel 64.287 47.500 16.787
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2.072 - 2.072
Activiteitenlasten: personeel 240.830 140.000 100.830
Activiteitenlasten: materieel 167.326 117.000 50.326

Totaal van som der kosten 589.515 449.500 140.015

Totaal van bedrijfsresultaat -48.048 - -48.048

Financiële baten en lasten 10 - 10

Totaal van nettoresultaat -48.048 - -48.038

De begroting 2019 is de gemiddelde begroting die in 2017 bij het Fonds Podiumkunsten is ingediend. Omdat het een
gemiddelde begroting over 4 jaar betreft kunnen de verschillen groot zijn.

Inkomsten
Er zijn meer voorstellingen gerealiseerd dan begroot, dus meer inkomsten. In het buitenland waren er minder
voorstellingen dan gemiddeld begroot maar de uitkoopsommen waren gemiddeld hoger dan begroot.
Er is een hogere coproductie bijdrage gerealiseerd door de samenwerking met een buitenlandse coproducent.
Er zijn meer toekenningen van fondsen dan begroot (Fonds 21 en Fenterner van Vlissingen Fonds).
De subsidie van het Fonds Podiumkunsten is geïndexeerd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Uitgaven
Beheerslasten personeel: er is voor gekozen om een lagere bezetting van overhead personeel aan te houden ten
gunste van de projecten en om de stijging van de beheerslasten materieel op te vangen.
Beheerslasten materieel: de huisvestingskosten, kantoorkosten en algemene kosten vielen door de groei van de
organisatie hoger uit dan oorspronkelijk begroot.
Activiteitenlasten personeel en materieel: de hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat er meer projecten zijn
opgestart en er meer voorstellingen zijn gespeeld dan begroot.
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