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BESTUURSVERSLAG 2020
2020: het jaar van een volle agenda met mooie projecten, gedwarsboomd door Covidl9 met zijn
maatregelen, de kaasschaat en de zaaglijn van de meerjarige subsidies en het uitruimen van
werkruimtes. Een jaar waarin niets volgens planning verliep en waarin uithoudingsvermogen,
omdenken en toekomstgericht handelen leidend werden.

Activiteiten
Vergeten Dieren Vetloren zaken
Het jaar begon met de laatste werktase van de nieuwe jeugdproductie Vergeten Dieren,
Verloren Zaken. Een voorstelling met sterke, onderliggende thema’s; over de vergankelijkheid
van spullen en mensen, over duurzaamheid en oog hebben voor de wereld om je heen. Cat Smits
en Tim Velraeds maakten samen met Duda prachtig materiaal van poppen, dans, omlijst met een
vette knipoog naar de musical. In een s’impel decor spatte de energie en het plezier ervan af.
Première op 19 januari in Theater De Lieve Vrouw in een bomvolle theaterzaal. Na afloop
enthousiaste reacties van publiek, programmeurs en pers. De tour kon beginnen!

Het succes van de voorstelling zat in de sterke onderliggende thematiek, die aansloot bij
vraagstukken die leven binnen onze samenleving en waren vertaald in een gelaagde voorstelling
met een helder concept en verhaallijn. Dit alles gat spelers en regie bij het maken van de scènes
houvast en tegelijkertijd, binnen de kaders, totale vrijheid. Dat wij zover zijn gekomen is de winst
van de afgelopen periode, waarin wij conceptueel leerden werken, konden investeren in de
ontwikkeling van de techniek, de werkwijze en mensen.

cecensie Theaterkcant Annette Embrechts
‘Zo ontstaat in de energieke en doeltreffende regie van Duda Paiva een even hilarische als
betekenisvolle familievoorstelling. Met een prachtige schittering in de dierenogen.”

natie twee bomen

chnstetrengers. Volgen

christelrengers Samen met het
lievelingskind genoten van de
prachtige voorstelling ‘Vergeten
diere,,e,nvenl,,re,n zaken’ aan
@dudapalvacompanv Wat machtig
mooi gemaakt weer! De dodo con,ten
we het schattigot.
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#vergetendieeeneraerlorenzaken
theaterdeiievevroum epoppentheater
#theaterkids #kunstencultuur #dndo
wiiontdekkacamerstoort #amersfoont
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Sonatinas 4 Feet
We sloten periode 2017-2020 af met Sonatinas 4feet, dat wij maakten in samenwerking met
Fractal Collective. Duda’s poppen ontmoetten urban dans in een op foto’s van de vermoorde
Braziliaanse fotograaf Alair Gomes geïnspireerde voorstelling.
We leerden Fractal kennen tijdens Fringe 2019 waar zij ‘Van de Streets naar de Seats’ speelden.
Het was Duda en Kim Kooiman (dramaturg) direct duidelijk dat dit de stijl was die wij bij deze

#poppen #dans # musical #digitale schoolquiz #tlyers van bloemenzaad #do
per gespeelde voorstelling # online serie #voorleesboekje #digitale pop
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voorstelling voor ogen hadden. De abstractie van Fractals visie op urban vormde de perfecte
tegenhanger van het verhalende van de poppen. Een uitdagende combinatie, die een mooie
vertaalsiag kon worden voor de Sonatinas van Alair 6omes.
De dansers van Fractal volgden een workshop om uit te vinden of zij affiniteit met poppen
hadden en of een combinatie van stijlen mogelijk was. Na afloop was iedereen ervan overtuigd
dat het traject uitdagend zou zijn. Twee Fractal-dansers, Zino en Conni doen mee.
Het is 2020 en wij zijn aan het repeteren. Ondanks Covidl9 en met het risico dat wij de
voorstelling niet kunnen spelen. Er heerst een creatieve vibe in de studio. Duda, Zino en Conni
zijn een goed team, dat elkaar artistiek uitdaagt en inspireert. Kim houdt de spanningsboog in de
gaten en stuurt waar nodig bij. Het project lijkt een veelbelovende start van 2021.

Sonatinas 4 Feet is niet alleen een artistieke samenwerking met jonge makers maar ook een
zakelijk samenwerking. Marieke van Dis, zakelijk leider bij Fractal, werd zakelijk leider van het
project, onder supervisie van Prisca. Er is een gezamenlijke aanvraag geschreven om Fractal
financieel draagvlak voor dit project te geven. Opvallend genoeg werden de aanvragen die wij in
hebben gediend uit naam van Fractal alle gehonoreerd, terwijl de aanvragen vanuit onszelt (met
exact dezelfde teksten) werden afgewezen.

In 2019 presenteerden we de voorstelling kort op de ‘Dag van de Programmeur’ van Alles voor
de Kunsten. Ondanks de goede reacties in de zaal, leverde dit niet veel speelplekken op. Als
opsteker nodigde CaDance ons uit om met de productie het festival in 2021 te openen.

#urban #dans #poppen #totografie #DeLieveVrouw #CaDance

ovetige projecten
In het najaar stond de coproductie De wonderbaorlijke mandarijn van Bartok met het
Concertgebouworkest gepland. Na inspirerende gesprekken met de artistieke leiding van het
orkest en het doornemen van de speelmogelijkheden in het Concertgebouw zelf, ging deze
productie uiteindelijk niet door vanwege alle Covidl9 verschuivingen binnen het programma
van het orkest en het gebouw. Of deze ooit nog wordt gemaakt, zal de toekomst uitwijzen.
Verder keken wij uit naar de reprise van de jeugdversie van De Sprookjeskoningin met jongNBE
tijdens de kerstperiode in de Krakeling Amsterdam en De Lieve Vrouw Amersfoort. Ook hier was
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Covidl9 de spelbreker. Het was een te groot en financieel te risicovol project om door te laten
gaan. Uiteindelijk een goed besluit, want in december waren alle theaters dicht.

op tour
Tussen al deze projecten door stonden voorstellingen in binnen- en buitenland op de planning.
De tour verwachting van 2020 kon niet stuk tot half maart Covid het heft in handen nam. Binnen
een paar weken was onze agenda leeg en verschoven voorstellingen als op hol geslagen
schaakstukken van maand naar maand, zonder resultaat.

object Score / talentontwikkelïng
In de afgelopen vier jaar hebben wij stap voor stap onze techniek de Object Score ontwikkeld en
binnen de podiumkunsten geïntroduceerd. Wij stimuleerden makers hun eigen projecten te
ontwikkelen en legden verbindingen met andere disciplines.

Als een soort proeve van bekwaamheid voor een aantal spelers die aan deze werksessies
hadden meegedaan, stond in 2020 Break a Bali op het programma. Een project geïnspireerd op
vogue, underground dance events, dat op verschillende manieren gepresenteerd kon worden.
De eerste editie zou te zien zijn tijdens het Festival Maaiveld 2020 in Apeldoorn. Helaas werd ook
dit project vanwege Covidl9 afgeblazen. Het was een te groot financieel risico. Na dit besluit
hebben wij alle betrokkenen gebeld om het slechte nieuws persoonlijk te vertellen. Het is de
eerste keer dat wij zoiets moesten doen en het was heftig om de gesprekken te voeren. Maar dit
per mail af te handelen in die situatie, was voor ons een no go. Wij bezinnen ons nog op een
alternatief.

Toch is er op dit onderdeel niet niets gebeurd. Duda heeft Cat Smits gecoached en deed de
eindregie van haar tweede solo Grenzen. Tim Velraeds kreeg de mogelijkheid zijn idee uit te
werken binnen Vergeten Dieren, Verloren Zaken. Alexander Brouwer en Harriet Stroet
gebruikten niet alleen de poppen maar ook de techniek in Amor Fati van theater Walhalla. En
aan het eind van het jaar werd de aanvraag voor en van Josse Vessies als nieuwe maker
gehonoreerd en zetten wij de komende twee jaar een volgende stap in de ontwikkeling van de
Object Score; nu door de ogen van Josse.

invloed van Covidl9
Eind maart hebben wij al onze activiteiten on hold gezet. Festivals werden gecanceld,
voorstellingen verschoven en verschoven en verschoven, coproducties gestopt, uitkoopsommen
veranderden in partages over entree van maximaal 100 man/vrouw op anderhalve meter. De
onzekerheid die dit met zich meebracht, kostte veel energie. Aan het eind van het jaar had
iedereen het idee drie keer zo hard gewerkt te hebben
zonder enig resultaat.

Nu spelen niet meer mogelijk was, kwam de artistieke focus te liggen op wat er wel mogelijk zou
kunnen zijn. Hoe ons publiek te ontmoeten als wij geen zaal of festival hebben, hoe ons in
beweging te houden en nieuwe manieren van presenteren te vinden. Online was ook bij ons het
antwoord. Waarbij al snel duidelijk werd dat het online afspelen van een theaterregistratie de
kloof tussen de theaterzaal en het screen pijnlijk duidelijk maakte. Het werd noodzaak te
onderzoeken welke vorm bij ons zou passen. Daarvoor kwamen 2 bestaande producties in
aanmerking. Vergeten Dieren, Verloren Zaken en Joe 5.

Van Vergeten Dieren, Verloren Zaken maakten we een serie van korte filmpjes: Meneer Ut’s
weetjeswinkel. Het script werd herschreven zodat er korte verhaaltjes ontstonden die zowel
apart als in een geheel bekeken konden worden. De opnames waren in de werkplaats van Tim
Velraeds en de plek waar ook de foto van de flyer gemaakt was. Ederson Xavierfilmde en deed
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de montage. De eerste viewing was in juni via de site van De Lawei, in de week dat wij daar
zouden spelen.
Op deze manier bleven wij ondanks de maatregelen, aan het werk en kreeg het lespakket voor
het basisonderwijs extra mooie introductielessen. De filmpjes zijn ook nog steeds op gebouwen
in Amersfoort te zien via de QR Codes van Rondje van de stad.

Binnen de Covid maatregelen had een solo meer overlevingskans. Omdat in het najaar al een
paar voorstellingen van Joe 5 op de speellijst stonden, is besloten de voorstelling te hernemen
met daaraan gekoppeld een nieuwe werkperiode. Die werkperiode was nodig omdat de
verschillende lagen in de voorstelling niet helder waren wat haar weerslag had op de beeldtaal.
Duda en Kim maakten n.a.v. deze aandachtspunten aanpassingen die op de vloer verder
uitgewerkt werden. Nu wij toch bezig waren, leek het ons slim om ook een filmversie te maken.
Als alternatief mochten de geplande voorstellingen in Noorwegen en Berlijn, niet doorgaan.
Achteraf een goed besluit: de voorstellingen werden vervangen door de online versie en
afgesloten met live nagesprekken met Duda. Beide organisaties betaalden de normale
uitkoopsom, wat ook fijn was.

In deze periode waren ook de socials van cruciaal belang. Als Corono special plaatse Duda
regelmatig korte items op Facebook en Instagram onder de noemer Porshio’s quarantine
series, een roadtrip door zijn eigen lockdown periode, gezien door de ogen van zijn alter ego
Porshia. Uiteindelijk zijn er 21 gemaakt.

Jaaroverzicht
Januari - maart Vergeten Dieren, Verloren Zaken premiere 19 januari
2020 Theater De Lieve Vrouw gevolgd door een eerste toer tot de
lockdown van 27 voorstellingen.
Februari werkweek Object Score
Juni opnames serie korte filmpjes Uts Weetjeswinkel. Eerste presentie op de site
van Theater De Lawei, Drachten.
Juni/juli werkweek Object Score van Duda voor Belgische makers in Brussel.
September herneming Vergeten Dieren, Verloren Zaken en korte toer van 6
voorstellingen tot de volgende lockdown.
September Duda en Porshia gast bij een kasteelconcertjongNBE op 6september
landgoed Duivenvoorde en tijdens NBE Back on stage 17 september in Paradiso
Amsterdam.
September Duda eindregie nieuwe productie van Cat Smits Grenzen’
Oktober/november herneming en opname filmversie Joe 5. Voorstellingen
gespeeld in De Groene Engel, Oss. De besloten online versie plus nagesprek met
Duda was in Stamsund en Hammertest in Noorwegen en twee keer tijdens
Theater der Dinge in Berlijn.
December laatste voorstelling van 2020 op 13 december 2020 met Vergeten
Dieren in Purmerend.
December Onze poppen waren te gast in de kerstproductie van Theater Walhalla
Amor Fati waarin Alexander Brouwer en Harriet Stroet (spelers in DPC
producties) meededen.
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Publiek
Zoals het werk van Duda Paiva Company middenin het veld staat, zo staan we als gezelschap
middenin de wereld, temidden van het publiek. Dynamisch, toegankelijk, grenzeloos.

De afgelopen jaren zagen wij ons publiek groeien. Dit jaar lag de tocus op het continueren van
groei door een diverser publiek te bereiken. Twee invalshoeken waren daarbij van belang:

Voor de pilot Lege Stoel, Nieuw Publiek (samenwerken aan een divers publiek) zijn zeventien
theaters benaderd. Zes theaters hebben niet gereageerd. De overige theaters waren
enthousiast of vonden het een goed idee. ‘Helaas’ waren op twee plekken de voorstellingen al
bijna uitverkocht. En én theater had net een vergelijkbare actie gehad. Twee theaters hebben
uiteindelijk meegedaan (ECI-Roermond en Kleine Willem-Enschede). De NWE Vorst-Tilburg had
ook ingetekend, maar die bijdrage werd ingehaald door Covid-19. De positieve reacties van de
theaters maken dat wij hiermee door gaan, ook bij andere Duda Paiva producties.

Een ander idee was het maken van een tollow up van Breek a Legend (2009), het multi-inzetbare
project, waar nog altijd onderdelen van gespeeld worden, zoals dit jaar Nikè tijdens het
Depressiegala. Breek a BalI, de beoogde productie hiervoor, werd uiteindelijk niet gemaakt. Het
plan is om de tollow up van Break a Legend alsnog te maken in 2021 of 2022.

2020 liep dus anders. Het publiek zat niet in de theaters, maar thuis op bank voor een
beeldscherm. Wij schakelden mee naar online en het publiek werd vooral zichtbaar in aantallen
views en likes. We begonnen een zoektocht naar hoe dit medium intensiever te gebruiken. We
keken mee in de online activiteiten van andere gezelschappen: Wat werkt wel, wat werkt niet?
Wat past bij ons? Hoe maken wij ons zichtbaar?

We zochten de samenwerking op met De Lawei in Drachten als release podium voor de serie
Ut’s Weetjeswinkel. De acht afleveringen trokken uiteindelijk 2988 bezoekers (Facebook 372
Instagram 1764 Youlube 852)

Er zijn registraties van oude voorstellingen online gezet, via onze eigen kanalen en via
Cultuurticket. Malediction (2008) had 2200 views en 75 kijkers die de hele voorstelling zagen.
Het wordt duidelijk dat wij op deze manier de liefhebber bereiken. Maar hoe bereik je dat andere
publiek? Het vertonen van een theaterregistratie is niet voldoende. We moeten nieuwe manieren
van presenteren ontwikkelen, die vormgegeven en apart - los van de theaterversie -
produceren. Een eerste stap is gezet met de online versie van Joe 5. Deze is besloten
gepresenteerd in Stamsund en Hammerfest NO en in Berlijn DE. In Noorwegen zaten de
bezoekers in het theater (met 1.5m afstand), het festival in Berlijn was geheel online en had een

According to the number of video views

Top posts according to the number of video views within the selected tîme range
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open inschrijving. Alle presentaties werden afgesloten met een live nagesprek met Duda via
Zoom.

In Berlijn bereikte Joe 5 kijkers vanuit 15 verschillende landen. Online presenteren maakt
internationaal spelen duurzamer en onze producties toegankelijk voor nieuwe doelgroepen,
bijvoorbeeld mensen die niet in staat zijn om naar het theater te gaan.

Porshia’s quarantine series trok uiteindelijk wereldwijd 28.555 kijkers (Facebook 18.454
Instagram 9800 YouTube 301).

According to the number of interactions

Top posts according to the number of interactions within the selected time range
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Gebruikte middelen
Om de voorstellingen bij het publiek onder de aandacht te brengen, gebruikten wij social media
(Facebook, Twitter, Instagram, Youlube, Vimeo), de website, trailers, posters, tlyers, kaarten,
boekjes, pers (recensies en interviews/achtergrondartikelen in Dans Magazine en Wij Poppenspelers)
en korte promo presentaties tijdens opendagen en seizoenspresentaties van theaters.

Voor Vergeten Dieren, Verloren Zaken was de tlyer op papier met bloemenzaad gedrukt om de
groei van stoeptegel tuintjes te bevorderen. Na afloop van elke voorstelling werden twee bomen
gedoneerd. Het donatie bewijs ging naar iemand in de zaal.

Tot halt maart was er natuurlijk na atloop van elke voorstelling onze eigen meet & greet op het
podium: Meet the puppets.

Educatie
Voor Vergeten Dieren, Verloren Zaken is een veelzijdig educatiepakket gemaakt.

Vooraf konden de leerlingen in de klas, op het digibord, een uizspelen. Iedere school kreeg na
de voorstelling een A4 tlyer met bloemenzaadjes toegestuurd, om op het schoolplein een eigen
stoeptegeltuintje te maken, met de vraag aan de klas om ons een toto van het tuintje te sturen.
Aan de hand van de serie Ut’s Weetjeswinkel konden verschillende onderwerpen uit de
voorstellingen nog eens besproken worden. Kim Kooiman, de dramaturg, maakte een
voorleesboekje van het verhaal, dat gebruikt kon worden in de klas en via de site te downloaden
was.

Er is een enquête naar de scholen gegaan, om reacties op de voorstelling en het educatief
materiaal te peilen. De leerkrachten hadden in het voorjaar echter andere dingen aan het hoofd
dan een toto van een stoeptegeltuintje en het reageren op een enquête. De response was nihil.

fl324 •t3
Oerdaar Porahia is geing to have
harorunslrom 8 Break analt’

84 Feb 2020- t7Ot

fl259 fit
Hauealoek behirdrhe scereu
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10002020-1949
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ê”.• aanvraag 2017 201$ 2019 2020

totaal 13600 10997 25505 14748 7753

amersfoort 438 1259 877 446

school 1700 4342 1473 2837 2750

online 5100 4179 7104 5594 3208

oja1s 2019 2020

Instagram likes 1806 2482 37,4%

Instagram bereik 59934 70052 23%

Facebook likes 5192 5733 10,4%

Facebook bereik 459.234 338.353 -26,3%

Impact organisatie
Onze ambitie is het werken met poppen breed in te zetten; als volwaardig, theatraal instrument,
discipline overstijgend, niet gebonden aan grenzen of passend binnen hokjes.

De afgelopen jaren bereikten wij dat door het geven van workshops, waarin spelers met
verschillende achtergronden (dans, theater, mime, circus, acrobatiek, opera, etc)
experimenteren met de Object Score om die vervolgens te verbinden met hun eigen discipline.
Hierdoor ontstond een uitwisseling, die beide invalshoeken verrijkte en grenzen verlegde. Duda
nodigde bovendien gastdocenten uit; makers uit verschillende disciplines, die lessen verzorgden
binnen het workshop traject. Dit bood hem de mogelijkheid zijn eigen techniek ook daarmee te
verhouden en verder te ontwikkelen. Uit deze workshopsessies ontstonden interessante
verbindingen zoals de coproducties DingDong’ met Harriet Stroet, Sonatinas 4 feet’ met Fractal
Collective.

Ook het Fonds Podiumkunsten heeft deze aanvullende waarde gezien, zoals te lezen is in het
advies van de meerjaren aanvraag 2021-2024 en uit in de monitor gesprekken tussen ons en
het fonds. Des te wranger was de zaaglijn waar wij tegenaan liepen. Het vertrouwen op het
belang van ons werk en het borgen van continuïteit voor de mensen waar we de afgelopen jaren
mee werkten, liep een deuk op. Met als gevolg dat de impact van onze Organisatie - waar de
afgelopen jaren veel energie in gestoken was - even niet meer voelbaar was.
Natuurlijk hebben wij ons herpakt en samen met andere gezelschappen (regionaal en beeldend)
ons ingezet om de kracht en pluriformiteit van de Nederlandse podiumkunsten zichtbaar te
maken en de gevolgen van de zaaglijn hiervoor. Onze inzet werd gezien, erkend en beloond. We
kunnen verder.

Stakeholders
De urgentie om samen te werken,ontstond dit jaar uit twee richtingen. Als reactie op de Covid
maatregelen en de kaasschaaf bij de subsidieverdeling bundelden de kleine culturele
organisaties in de Amersfoort hun krachten. Hierin namen Stichting Laswerk en Podium Kosmik
het voortouw. Deze samenwerking leidde tot een nieuw platform waarbinnen samengewerkt
wordt, uitgewisseld en dat een gesprekspartner is voor de gemeente en de afdeling cultuur.
Landelijk ontstond er n.a.v. de uitslagen van de meerjarige subsidieregeling een kort maar
intensief samenwerkingsverband tussen culturele organisaties in de regio Midden Nederland
en bij landelijke beeldend theatergezelschappen.
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Kansen/ risico’s
2020 bracht een aantal onvermijdbare risico’s op ons pad. Binnen alle onderdelen werd
duidelijk hoe kwetsbaar wij als organisatie zijn. Maar tegelijkertijd ook hoe weerbaar. Natuurlijk
is het niet fijn om projecten en voorstellingen stop te zetten. Het zijn immers de mensen met wie
je werkt, die daar als eerste de dupe van zijn. Die totale stilstand werd gek genoeg ook een kans.
Wij werden ons ervan bewust hoe risicovol de manier waarop we werkten en hoe wij
vertrouwden op deze werkwijze. Zeker toen wereldwijd alles stilviel. Wij gingen ons vragen
stellen als Hoe kan het anders? Is streamen, online presenteren de vijand of de welkome
aanvulling waarmee wij inclusiever en duurzamer kunnen werken? Waarom en hoe reizen wij
naar het buitenland? Kan dat ook anders? Moeten wij jaar na jaar meerdere nieuwe
voorstellingen maken of kunnen wij onze voorstellingen nog duurzamer inzetten? Komt het
publiek naar ons toe of gaan wij naar het publiek?’
Vragen waarop wij nog geen passend antwoord hebben, maar die de komende jaar zeker een rol
gaan spelen bij het aangaan van projecten en een positieve bijdrage geven aan onze toekomst.
Wij investeren in een nieuwe visie op maken en spelen.

Op de korte termijn zien wij nog een risico in de afzet van voorstellingen, met name voor seizoen
2021/2022. De vraag is hoeveel ruimte er voor nieuwe producties is nu er zoveel voorstellingen
zijn verschoven. Wat betekent dit voor de producties die in de planning staan?

Financieel
In dit Covidjaar ziet het resultaat er totaal anders uit dan aan het begin van het jaar was begroot
en is daardoor niet vergelijkbaar met eerdere jaren voor wat betreft de beoogde opbouw c.q.
groei van de eigen inkomsten.

Derving inkomsten door Covid in Nederland ligt rond de 58.200 euro, in het buitenland 61.875
euro. De gecancelde projecten waren van invloed op de inkomsten bijdrage coproductie
0/30.000 euro, private tondsen 0/64.000 euro, sponsorinkomsten 0/10.000. We hebben geen
workshops kunnen organiseren en dus ook geen inkomsten daaruit ontvangen.

Natuurlijk staan tegenover de tegenvallende inkomsten ook minder uitgaven: uitgaven, die een
inkomstenderving voor alle zzp-ers binnen de organisatie betekenen.

sted&,ra 92
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De extra bijdragen waar de organisatie gebruik van heeft gemaakt (1 x TOGS en extra subsidie
Covid 19 FPK 31.700) waren niet voldoende om de zzp’ers te compenseren. Dit is deels
opgevangen door opdrachten voor extra projecten (online registraties) en beloning voor het
ontruimen/verhuizen van werkruimtes.

Het jaar met alleen maar verlies eindigt desondanks met een positief resultaat, gereserveerd
voor de productie Sonatinas 4feet, die onder de meerjaren subsidie 2017-2020 valt, maar in
januari pas geheel gerealiseerd is.

Spreiding/prestatie/EIQ ÷ overzicht voorstellingen
Ondanks de Covid maatregelen zijn er uiteindelijk toch nog 50 voorstellingen gespeeld, waarvan
13 online en de rest in theaters. Er zijn 46 voorstellingen gecanceld en de verkoop van de
buitenlandse voorstellingen gestopt. Omdat er in voorgaande jaren meer voorstellingen zijn
gespeeld, komen wij toch uit boven de geplande 320 voorstellingen verspreid over 4 jaar.

Onze voorstellingen waren ook dit jaar door het hele land te zien, met Den Haag als topper. Dit,
vanwege het aantal schoolvoorstellingen die wij daar speelden.

Door de lagere eigen inkomsten als gevolg van de Covid maatregelen is het EIQ veel lager dan
wij gewend zijn, namelijk: 14%.

2020 mci
UXTVOERINGEN AANVRAAG 2017 2018 2019 2020 covid

NOORD 6 7 10 1 0 1

OOST 5 4 5 8 9 13

MIDDEN 10 4 7 19 4 9

WEST 8 10 15 12 6 10

ZUID 10 14 7 13 5 13

AMSTERDAM 4 2 18 12 2 10

ROTTERDAM 2 2 2 2 1 1

DEN HAAG 3 12 5 9 10 10

UTRECHT 2 1 9 5 0

BUITENLAND 30 22 22 27 0 16

BUITENLAND online 4 4

NEDERLAND online 9 9

TOTAAL 80 78 100 108 50 96

AMERSFOORT 6 3 6 16 3 8

SCHOOL PO/VO 10 29 10 18 16 24

Organisatie
Duda Paiva Company club
Met deze mensen maakten wij 2020;
Duda Paiva, Kim Kooiman, Tim Velraeds, Cat Smits, Josse Vessies, Ilija Surla, Alex Brouwer,
Nora Tinholt, Linde Schinkel, Rick Zwart, Raoni Muzho Saleh, Wensley Pique, Sam Eggenhuizen,
Matija Franje, Josje Eijkenboom, Ederson Xavier, Atty Kingma, Aziz Bekkaoui, Wilco Alkema,
Mark Verhoef, Daniel Patijn, RoeI ter Borg, Mirte Droogers, Marijana Mikolcic, Marijn Bosch,
Prisca Maas.
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Samenwerkingspartners
Fractal Collective, Concertgebouworkest, Nederlands Blazers Ensemble, J0ngNBE, Theater De
Lieve Vrouw, Scholen in de Kunst, Nordland Visual Theatre (NO), Play Producties, Moving Arts
Project, stichting Samenwerkplaats.

Subsidiënten
Fonds Podiumkunsten, gemeente Amersfoort, Fonds 21, Fentener van Vlissingen fonds.

Verkoop
De voorstellingen in Nederland werden verkocht door Frontaal Theaterbureau (producties voor
jeugd, jongeren, familie) en Alles voor de Kunsten (producties voor volwassenen). De
internationale verkoop doen wij zelf.
Vanaf 2021 doet Frontaal i.s.m. ons de verkoop van al onze voorstellingen in Nederland. Het
verkopen van voorstellingen vanuit twee bureaus zorgde voor onduidelijkheid bij de
programmeurs van de theaters.

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 Maasi) en artistiek leider (Duda Paiva). Hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden
zijn vastgelegd in een directiereglement.
Bestuur en leiding zijn vijf keer bij elkaar gekomen. In het begin van het jaar heeft het bestuur
een voortgangsgesprek met de artistieke en zakelijke leiding gehad.

Mirjam Barendregt was namens het bestuur aanwezig bij het monitorgesprek met het FPK en bij
het gesprek over de bezwaarpunten over het advies bij de meerjarige aanvraag 2021-2024.
Topics in de gesprekken waren dit jaar: de veranderingen door en de financiële gevolgen van de
Covid maatregelen, de gevolgen van de zaaglijn van de meerjarige subsidies van het Fonds
Podiumkunsten en de uiteindelijke toekenning.

Codes
Het bestuur van de stichting is zich bewust van 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.

Op dit moment zijn de codes nog te algemeen en niet toegespitst op de organisatie. In 2021
maken bestuur en leiding de vertaalslag naar de organisatie. Volgende stap is draagvlak
creëren binnen de organisatie zodat er ook daadwerkelijk gewerkt wordt vanuit uitgezette lijnen
rond Fair Practice en Diversiteit/Inclusie:

Code Diversiteit en Inclusie
Vanaf haar stort is Dudo Paiva Cornpony divers en inclusief. De invloed von
verschillende sociole, culturele en etnische ochtergronden is herkenboor 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 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,
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bijlage bestuursverslag

Inzet steunmaatregelen voor compensatie zzp’ers  en behoud werkgelegenheid.
De Covid19- maatregelen en de daaruit voortvloeiende maatregelen, zijn direct van invloed op
de inkomsten van de zzp'ers binnen onze projecten, Geen voorstellingen, geen nieuwe projecten
dus ook geen tournees. Op het moment dat de zzp’er zijn/haar inkomen genereert, stokt de
machine en rest er TOZO. De compensatie  uit het eerste steunpakket voor de cultuursector via
het FPK, voor ons 31.700, waren niet voldoende om dit verlies te compenseren. Hierbij
aangetekend dat iedereen binnen onze organisatie zzp’er is en er dus geen aanspraak op de
NOW gemaakt kon worden.. Daarnaast kreeg de stichting in 2020 geen extra gemeentelijke en
provinciale bijdragen i.v.m. Covid.

Wij maakten keuzes
● Belangrijk was het waarborgen van de continuïteit van de organisatie, waar de

werkdruk door de maatregelen meer dan verdubbelde. De honoraria artistiek, zakelijk,
productie, publiciteit waren gedekt door de meerjarige subsidie FPK. De uitbetaling van
de verkoop is gehaald uit de extra Covidgelden.

● Op zoek naar nieuwe manieren van presenteren. Door het ontwikkelen en realiseren
van drie online projecten zorgde voor nieuwe opdrachten voor de vaste kern van de
zzp'ers en bood ook ons een mogelijkheid om op een andere manier inkomsten te
verwerven en publiek te bereiken. (3)

● Vervangend werk voor de vaste kern zzp’ers, zoals het leegruimen van de studio in
Amsterdam i.v.m. een verbouwing en de Laswerkplaats in Amersfoort i.v.m. de sloop van
het gebouw (2)

● Het geven van opdrachten in andere projecten, zoals het afsluitende project van de
subsidieperiode 2017-2020, Sonatinas 4 feet.

Uiteindelijk hebben 10 ZZP-ers een of meerdere vervangende opdrachten gekregen, die betaald
zijn vanuit de bijdrage steunpakket. Dat is een gemiddelde van 3170 euro per zzp’er over de
periode half maart - december 2020.

Er zijn drie projecten gecanceld. Break a Ball was een te groot (financieel)  risico om te maken,
gezien de ontwikkelingen t.a.v van mogelijke speelplekken in 2021. De Sprookjeskoningin is
verschoven naar kerstperiode 2021/2022. Het concertgebouworkest stopte het
samenwerkingsproject de Mandarijn, dat in 2020 gemaakt zou worden en in 2021 gespeeld.
Om er er nog geen contractuele verplichtingen met de zzp’ers in deze projecten waren, zijn zij
uiteindelijk niet gecompenseerd. Om alle zzp’ers te compenseren volgens de richtlijnen
Kunstenbond / ACT dan zou de bijdrage uit de steunmaatregelen minimaal het dubbele geweest
moeten zijn. Een beroep doen op de eigen algemene reserve zou de continuïteit  van de stichting
in gevaar brengen.

De zzp kern verbonden aan projecten heeft, in vergelijking met met het gemiddelde van de
periode 2017-2019,  in 2020 tussen de 20% en 60% minder inkomsten gehad uit voorstellingen
en projecten.  Dit verlies aan inkomsten  werd in de meeste gevallen niet gedekt door de TOZO.
Mensen zijn andere opdrachten gaan zoeken zoals in de bouw, het onderwijs, de ICT.

In totaal is er ongeveer 113.000 euro minder uitbetaald aan zzp’ers door gecancelde
voorstellingen en projecten.
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Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december2020 31 december2019
€ € € €

Activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1
Inventarissen 4.404 7.162

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 2 6.097 58.206
Overige vorderingen en overlopende activa 3 20.464 32.302

26.561 90.508

Liquide middelen 4 194.454 127.905

Totaal activazijde 225.419 225.575
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31 december2020 31 december2019
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 5

Bestemmingsreserves 77.624 -

Algemene reserve 101.094 97.475

178.718 97.475

Kortiopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskre- 6
dieten 20.211
Overige schulden en overlopende passiva 7 46.701 107.889

46.701 128.100

Totaal passivazijde 225.419 225,575
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Staat van baten en lasten over 2020

Baten

Directe opbrengsten
Publieksinkomsten
Sponsorinkomsten
Overige directe inkomsten
Totaal directe opbrengsten

Overige bijdragen private middelen
Bijdragen van private fondsen

Subtotaal eigen inkomsten

Publieke Subsidies en Bijdragen
Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten
Subsidies i.v.m. Covid-19
Meerjarige subsidie gemeente
Overige bijdragen uit publieke middelen
Totaal publieke subsidies en bijdragen

Totale baten

Lasten

Beheerslasten: personeel
Beheerslasten: materieel
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste
activa
Activiteitenlasten: personeel
Activiteitenlasten: materieel

Totaal van som der kosten

Totaal van bedrijfsresultaat

Saldo rentebaten en -lasten

Totaal van nettoresultaat

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve
Algemene reserve

.. gemidd.werkelijk begroting begroting werkelijk

2020 2020 2020 2019
€ € € €

8
9 60.423 123.000 130.000 152.109

-
- 10.000 -

10 367 30.000 35.000 45.347
60.790 153.000 175.000 197.456

-
- 64.000 -

60.790 153.000 239.000 197.456

11
302.501 275.000 293.563 293.563
35.700 - - -

21.500 21.500 21.500 21.500
- -

- 28.948
359.701 296.500 315.063 344.011

420.491 449.500 554.063 541.467

12 111.272 145.000 116.000 115.000
13 60.736 47.500 65.000 64.287

14 2.758 - - 2.072

15 87.165 140.000 223.850 240.830
16 77.327 117.000 167.000 167.326

339.258 449.500 571.850 589.515

81.233 - -17.787 -48.048

17 10 - - 10

81.243 - -17.787 -48.038

77.624
3.619
81.243

-4.351
-43.687
-48.038
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Kasstroomoverzïcht over 2020

2020 2019
€ € € €

Totaal van kasstroom uit operatione
le activiteiten

Bedrijfsresultaat 81 .233 -48.048

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 2.123 2.072

Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen 63.947 -17.511
Toename (afname) van overige schulden -81.399 88.695

-17.452 71.184
Totaal van kasstroom uit bedrijfsope
raties

65.904 25.208

Ontvangen interest 10 10
Totaal van kasstroom uit operatione
le activiteiten

65.914 25.218

Totaal van kasstroom uit investe
ringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa - -1.744
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding
van materiële vaste activa 635 -

Totaal van kasstroom uit investe
ringsactiviteiten

635 -1.744

Totaal van kasstroom uit financie
ringsactiviteiten

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

66.549 -45.276
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2020 2019
€ €

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode 127.905 173.181
Toename (afname) van geldmiddelen 66.549 -45.276
Geldmiddelen aan het einde van de periode 194.454 127.905
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrïjfnummer handelsregister

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 schaffingen 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. Winsten 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 actïva

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.
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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.

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.

Beheerslasten en activiteiten lasten

De beheerslasten en activiteitenlasten 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 activa

Inventarissen
€

Stand per 1 januari 2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 10.793
Cumulatieve afschrijvingen -3.631

Boekwaarde per 1januari 2020 7.162

Mutaties

Afschrijvingen -2.123
Desinvesteringen -2.175
Afschrijvingen op desinvesteringen 1.540

Saldo mutaties -2.758

Stand per 31 december 2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprjs 8.618
Cumulatieve afschrijvingen -4.214

Boekwaarde per 31 december 2020 4.404
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Vlottende actïva

Vorderingen

2 Vorderingen op handeisdebiteuren

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Handelsdebiteuren

3 Overige vorderingen en overlopende activa

6.097 58.206

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen

20.464 32.302

79
1.961
3.795 51

5.835 8.697

Eind 2019 waren toegezegde subsidies door het Fentenet van Vlissingen Fonds en Fonds 21 ter zake van het
project Vergeten Dieren Verloren Zaken nog opgenomen onder enerzijds de handelsdebiteuren en anderzijds de
post vooruitontvangen omzet. Deze presentatie is nu herzien: eind 2020 is alleen het bedrag dat aan kosten is
gemaakt voor dit project opgenomen onder de overige vorderingen.

4 Liquide middelen

Rabobank
Spaarrekeningen

21.700 14.161
172.754 113.744

194.454 127.905

14.629
5.835

23.605
8.697

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten
Waarborgsom
Overige vorderingen

14.629 23.605

6.685
1.961
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5 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Bestemmings

reserves

Stand per 1 januari 2020
Mutatie uit resultaatverdeling
Uit resultaatverdeling

Stand per 31 december 2020

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

Stand per 31 december

>

2020 2019
€ €

77.624 -

77.624 -

De bestemmingsreserve is gevormd voor uitgaven van projecten die in 2020 door de Covidl9 crisis niet uitgevoerd
konden worden en zal naar verwachting in het volgende boekjaar gebruikt worden om de extra kosten in verband
met de uitvoering van deze projecten te kunnen dekken.

Kortiopende schulden

6 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Crediteuren

7 Overige schulden en overlopende passiva

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

Aflossingsverplichtïngen langlopende schulden

Vooruitontvangen startvoorschot FPK

- 20.211

Algemene re
serve

Totaal

€ €
- 97.475

77.624

€
97.475

77.624
- 3.619 3.619

77.624 101.094 178.718

15.000
8.000
23.701

68.750
24.205
8.001
6.933

46.701 107.889

- 68.750
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Toelichting op de staat van baten en lasten

8 Eigen inkomsten

Publieksinkomsten
Overige directe inkomsten

9 Publieksinkomsten

Uitkopen buitenland
Uitkopen binnenland

10 Overige directe inkomsten

Inkomsten coproducenten
Overige inkomsten

11 Publieke Subsidies en Bijdragen

2020 2019
€ €

60.423
367

152.109
45.347

60.790 197.456

14.375 78.669
46.048 73.440

60.423 152.109

- 38.882
367 6.465

367 45.347

Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten
Subsidies i.v.m. Covid-19
Meerjarige subsidie gemeente
Overige bijdragen uit publieke middelen

12 Beheerslasten personeel

302.501 293.563
35.700
21.500 21.500

- 28.948

359.701 344.011

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

72.000 72.000
18.000 18.000
14.337 14.000
6.935 11.000

111.272 115.000
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Gemiddeld aantal werknemers

De stichting maakt voor de ondersteuning en uitvoering van de activiteiten gebruik van zzpers. Op jaarbasis betreft
dit 3,8 fte (2019: 6,0 fte).

2020 2019
€ €

13 Beheerslasten: materieel

Huisvestingskosten 42.181 42.572
Verkoopkosten 932 1.061
Kantoorkosten 5.349 6.125
Algemene kosten 12.274 14.529

60.736 64.287

Huisvestingskosten

Huur Laswerkplaats 20.747 20.212
Gas, water en elektra 10.443 14.195
Huur atelier 7.673 9.051
Onderhoud gebouwen 1.618 914
Huuropslag 1.200 1.410
Beveiliging 830 1.040
Bedrijfsafval 420 -

42.931 46.822
Ontvangen huur -750 -4.250

42.181 42.572

Verkoopkosten

Reclame- en marketingkosten 929 1 .033
Representatiekosten - 28
Overige verkoopkosten 3 -

932 1.061

Kantoorkosten

Diverse kantoorkosten 4.942 5.630
Telefoon- en internetkosten 407 495

5.349 6.125
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Algemene kosten

Administratie- en accountantskosten
Verzekeringen
Administratiekosten
Bestuurskosten
Bankkosten
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen
Niet-verrekenbare BTW op kosten
Overige algemene kosten

14 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingen materïële vaste activa

2020 2019
€ €

1 nventarissen
Boekverlies inventaris

2.123 2.072
635 -

2.758 2.072

87.165 240.830

16 Activiteitenlasten: materieel

14.543
13.136
12.075
10.969
9.873
9.602
6.734
395

16.317
11.460
1.038
52.944
24.867
57.983
213

2.441

7.533
2.488
828
800
289
228

8.719
2.193
828

1.425
277

802
108 285

12.274 14.529

2.758 2.072

15 Activiteitenlasten: personeel

Lonen en honorarium productiestaf 69.249 167.593
Honoraria techniek 17.916 73.237

Marketing
lmpresariaat
Educatie
Overige productiekosten
Decor/kostuum/rekwisieUpoppen
Reis- en verblijfkosten
Overige voorstellingskosten
Kosten techniek
Huur repetitieruimte - 63

77.327 167.326

26



>

Stichting Laswerk te Amersfoort
Jaarrekening 2020

2020 2019
€ €

17 Saldo rentebaten en -lasten

Ontvangen bankrente 10 10
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Analyse verschil uitkomst met budget

werkelijk begroting verschil
2020 2020 2020

€ € €

Eigen inkomsten 60.790 239.000 -178.210

Publieke Subsidies en Bijdragen 359.701 315.063 44.638

Totale baten 420.491 554.063 -133.572

Beheerslasten: personeel 111.272 116.000 -4.728
Beheerslasten: materieel 60.736 65.000 -4.264
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2.758 - 2.758
Activiteitenlasten: personeel 87.165 223.850 -136.685
Activiteitenlasten: materieel 77.327 167.000 -89.673

Totaal van som der kosten 339.258 571.850 -232.592

Totaal van bedrijfsresultaat 81.233 -17.787 99.020

Financiële baten en lasten 10 - 10

Totaal van saldo baten en lasten 81.243 -17.787 99.030

Inkomsten

De eigen inkomsten zijn lager dan begroot:
- Door de Covidl9 crisis zijn de inkomsten in Nederland uit uitkoopsommen ca. €24.000 lager dan begroot en de
inkomsten in het buitenland ca. € 46.000;
- De sponsorinkomsten zijn om die reden € 10.000 lager (productie Fairy Queen gecanceld);
- Inkomsten uit coproducties zijn om dezelfde reden € 30.000 lager (coproductie Concertgebouw gecanceld)
- Doordat er geen workshops gegeven konden worden zijn de overige inkomsten € 5.000 lager dan begroot;
- Door gecancelde projecten zijn er minder aanvragen gedaan bij private fondsen. Daarnaast zijn er twee afwijzingen
geweest voor het project Sonatinas. De gederfde inkomsten bedragen ca. € 65.000.

Daar staat tegenover dat een TOGS bijdrage is ontvangen van € 4.000 en een extra bijdrage van het Fonds
Podiumkunsten van € 32.000.
De meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten is in 2020 geïndexeerd waardoor € 9.000 meer is ontvangen
dan begroot.

Uitgaven

De activiteitenlasten personeel en materieel zijn aanmerkelijk lager uitgevallen dan begroot doordat er in verband
met de Covidl9 crisis veel voorstellingen en projecten zijn gecanceld.
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