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En D An WORD JE WAKKER, JE STAAT OP V An HET 

TAPIJT En WE onTBIJTEn. 

En IK VRAAG JE nAAR JE LEVEn HIER 1n nEDERLAnD 

En JIJ BEGlnT AARZELEnD TE VERTELLEn OVER JE 

SCHULDEn, PROBLEmEn mET JE OPLEIDlnG, mET 

DE GEmEEnTE, mET BRIEVEn DIE JE KRIJGT En nlET 

BEGRIJPT. 

En WE PRATEn En PRATEn En IK BEn EVEn BAnG 

DAT JE nlET mEER WEG GAAT. 

mAAR ALS JE DAn WEG GAAT BEn IK BAnG DAT JE 

nlET TERUG z AL KOmEn. 

omDAT IK 

IK KEEK JE nA TOEn JE WEGGlnG En IK VOELDE EEn 

GEWICHT, HET GEWICHT VAn EEn LEVEn OF DE 

WERELD OF ZOIETS. 

ZWAAR, mAAR OP EEn GOEDE mAnlER. 

Z0
1

n SOORT ZWAARTE DIE mAAKT DAT JE STEVIGER 

STAAT, DAT HET HIER En nu BELAnGRIJK VOELT. 

mlSSCHIEn w AS HET GE Woon 

VERAnTWOORDELIJKHEID. 

OF DE mOGELIJKHEID EEn ECHT VERSCHIL TE mAKEn. 
*Uit: ZOHRE
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projecten 
Het was een jaar vol beweging. Een vliegende 
start en een inhaalrace tegelijkertijd, een jaar 
waarin we produceerden terwijl we in opbouw 
waren en al rijdend een wiel uitvonden. 

We maakten twee voorstellingen, stonden meer 
dan vijfenzeventig keer in het theater, zochten en 
vonden de formule voor het soort verdiepingspro-
gramma's waarmee we de 'lange lijnen' willen 
maken die we in onze aanvraag beschreven en 
tuigden ondertussen de stichting op. 

Waar ik altijd op hoopte lijkt nu dankzij de stichting 
eindelijk te gebeuren: de verschillende terreinen 
waarop ik werk beginnen stevig in elkaar te grij-
pen. Het was een jaar vol inspirerende verbindin-
gen en nieuwe dwarsverbanden maar, eerlijk is 
eerlijk, ook een jaar waarin ik regelmatig buiten 
adem raakte. Daarover later meer. 

Wat terugkijkend overheerst is een gevoel van 
voldoening. Voor het eerst heb ik ten volle ervaren 
hoe groot je slagkracht kan zijn als je op eigen 
kracht produceert. 

Onze eerste voorstelling, 'Zohre, een Afghaans-
Nederlandse soap', voelt als de perfecte spring-
plank voor het ontwikkelen van de werkpraktijk 
die ik voor ogen heb. 'Kruistocht' heeft me veel 
geleerd over de obstakels die een coproductie 
met zich mee kunnen brengen en de last minute 
literaire muziekshow over de waarde van Bildung 
bewees dat ik in de huidige constructie gelukkig 
nog altijd de flexibiliteit kan vinden om ad hoc in te 
springen op zaken die me aan het hart gaan. 

Dit eerste jaar heeft me bevestigd in de overtui-
ging dat het tijd was om mijn eigen koers te varen 
en tegelijkertijd heeft het de koers ook enigszins 
gewijzigd. 

Maar laat ik beginnen bij het begin. 

Voorjaar 2017: 
Zohre, een Afghaans Nederlandse soap 
Het jaar ging van start met Operatie Zohre, een 
uitgebreid verdiepingsprogramma rondom de 
voorstelling 'Zohre, een Afghaans Nederlandse 
soap'. In de voorstelling deel ik het podium met 
statushouder Zohre Norouzi in een verhaal over 
de integratie van nieuwkomers in Nederland. Een 
avond over verwachtingen, vooroordelen, goede 
bedoelingen en verkeerde uitkomsten. Waar in 
de voorstelling de ontmoeting tussen Zohre en 
mij centraal stond, zoomde Operatie Zohre in op 
Zohre's persoonlijke zoektocht naar een plek in 
Nederland. 

Operatie Zohre ontstond in samenwerking met 
impactproducent Matthea de Jong. Na een paar 
korte  brainstorms  besloten we te proberen om 
Zohre het gezicht te maken van de grote groep 
nieuwkomers die na het toekennen van een 
verblijfstatus in Nederland vastloopt in het 
integratieproces. 

Operatie Zohre was een aantal maanden zeer 
actief. Met Zohre als boegbeeld gingen we langs 
initiatieven voor vluchtelingen, organiseerden we 
bijeenkomsten in buurthuizen en op festivals, 
brainstormden we mee met het ministerie van 
Sociale Zaken en het Centraal Orgaan Asielopvang 
en voerden we discussie met voor- en tegenstan-
ders van vluchtelingenopvang. 

Op de facebook pagina van Operatie Zohre 
plaatsten we vlogs van Zohre waarin ze langs 
instanties en mensen ging die haar verder konden 
helpen een nieuw thuis te vinden. 
In de filmpjes behandelt ze zowel praktische als 
emotionele zaken: problemen met incasso-
bureaus en eenzaamheid. De vlogs overstegen 
onze verwachtingen, ze werden tienduizenden 
keren bekeken, veel gedeeld en geliked en 
verzoeken voor interviews, gesprekken en advies  
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stroomden binnen. Ook was er al snel veel 

media-aandacht. 

Voor mij was Operatie Zohre een droomproject; 

we kaartten niet alleen een urgent probleem aan, 

maar riepen mensen ook op om met voorstellen te 

komen voor een beter lnburgerlngtraject. De reac

ties waren overweldigend en het was mooi om te 

zien hoe verschillende domeinen Zohre's verhaal 

oppakten. Zo maakte dagblad Trouw een uitge

breide internet pagina waarop ze aan de hand van 

Zohre's verhaal de obstakels voor nieuwkomers in 

kaart brachten, Zohre sprak voor honderd studen

ten gezondheidspsychologie over de Impact van 

vluchten en stress op de (mentale) gezondheid van 

asielzoekers en het Centraal Orgaan Asielopvang 

stelde Zohre aan als adviseur. 

Operatie Zohre had al met al een groot en breed 

bereik. De pagina werd geliket door statushouders 

en vluchtelingen, ambtenaren en theaterpubliek. 

Het bracht verschillende groepen samen rondom 

één probleem. De adviezen en ervaringen die we 

verzamelden werden gebundeld en beschikbaar 

gesteld voor iedereen die zich verder willen verdie

pen in de nleuwkomerproblematiek. Hier is door 

verschillende organisaties gebruik van gemaakt. 

Een voorbeeld is jongeren radiozender FunX die 

géfnspireerd door het verhaal van Zohre een buddy 

project opstartte waarbij jonge luisteraars werden 

gekoppeld aan jonge statushouders. 

Ook de voorstelling die op Operatie Zohre volgde 

was voor ons een succes. Er was veel en divers 
publiek. Het was duidelijk te merken dat Operatie 

Zohre een brede groep mensen had bereikt en 

warm gemaakt om de voorstelling te bezoeken. 

Van publiek kreeg Ik vooral enthousiaste reacties 

over het feit dat de voorstelling geen los evene

ment was maar onderdeel van een grotere bewe

ging die al met alle activiteiten van Operatie Zohre 
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gestart was. Ook vonden mensen het prettig na 

afloop van de voorstelling mee te kunnen praten 

en denken via Operatie Zohre's facebookpagina. 

Hier kwam het voornemen om in lange lijnen te 

werken goed tot uiting. Ook het plan om een voor

stelling een concrete oproep tot verandering te 

laten zijn vond de juiste vorm In het traject rondom 

Zohre. De sleutel ligt in een verdiepingsprogramma 

dat zich uitstrekt tot voor en na de voorstelling. Het 

Interactieve aspect ervan (het vragen om tips en 

verbeteringen) maakte dat mensen zich onderdeel 

voelden van het verhaal. 

Zo werd Zohre's probleem het probleem van ons 

allemaal. 

De grote media-aandacht voor ons verhaal droeg 

bij aan het landelijke debat over Integratie. Een 

Vandaag filmde de voorstelling die we speelden 

voor een zaal met statushouders en Haagse 

ambtenaren die op het integratiedossier zitten. 

Doordat we het thema zo breed op de kaart 

hebben gezet kregen we zowel artistieke als 

Inhoudelijke publiciteit. Het bevestigde mij in de 

overtuiging dat de standaard communlcatlemld

delen een stuk minder effectief zijn dan alle free 

publlcity die een uitgebreide randprogrammering 

met een aansprekend thema met zich meebrengt. 

Behalve de aandacht die we kregen via interviews 
en radio- en tv optredens heb ik zelf ook in mijn 

eigen columns voor dagblad Trouw regelmatig 

aandacht aan het verhaal kunnen besteden. 

Het plan om samen met mijn zus op te trekken in 

dit project heeft een iets andere vorm gekregen. 

Aanvankelijk zou zij een vervolg maken op de 

documentaire die ze draalde over Zohre's broertje 

llia. We wilden haar film en mijn voorstelling samen 

laten komen in een festival. 

©
 W

ik
ke

 v
an

 H
ou

w
el

in
ge

n

Zo
hr

e



Wegens privé omstandigheden had mijn zus geen 
ruimte voor die film, wel heeft zij de vlogs van 
Zohre gefilmd en gemonteerd. 

Daarnaast komt er nu alsnog een filmvervolg op 
het verhaal. Filmproducent Suzan de Swaan van 
Millstreet Productions zag de voorstelling heeft 
ons gevraagd om samen geld aan te vragen voor 
een korte film in de NTR Kort-serie. Ze wilde graag 
onderzoeken of en hoe we de voorstelling konden 
verfilmen. Een eerste stap daarvoor leek haar een 
korte film te maken waarin we een paar thema's 
uitwerken. 

De aanvraag is gehonoreerd. In maart beginnen de 
opnames van 'Gutmensch', die in september 2018 
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op het filmfestival in Utrech't ir:i-pr.e�/èEEt'.gootUntants B.V. 

Belangrijke stakeholders in dit project waren 
De gemeente Den Haag, Pakhuis de Regah, 
Het Nationale Theater, Theater Rotterdam, 
Movies that Matter, Centraal Orgaan Asielopvang, 
Vluchtelingenwerk, Universiteit Leiden, Open 
Embassy, Refugee Start Force, Welkom Hier, 
Humanity House en het Couveehuis Den Haag, 
mediapartner Trouw. 

Matthea de Jong, met wie we Operatie Zohre 
hebben opgezet, was van onschatbare waarde. 
Het artistieke team van de voorstelling bestond uit: 
Erik Whien, Marloes en Wikke, Roald van Oosten, 
en Liet Lenshoek. 
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Additionele gelden: Art of Impact, Amsterdams 
Fonds voor de Kunst, Fonds 21, Fonds 1818 (via 
Het Nationale Theater). 

Zomer  2017: Alexander von Humboldt 
In het voorjaar van 2017 werd ik door debat-
centrum Spul 25 benaderd met de vraag of Ik 
'iets' zou willen doen naar aanleiding van de ver-
schijning van de biografie van Alexander von  
Humboldt,  een grote wetenschapper die eind 
18e en begin 19° eeuw de wereld in kaart bracht. 

Ik tas de biografie en was direct gegrepen door 
von Humboldts holistische visie op de mens en de 
wereld en ook door het bildungs ideaal dat Alex-
anders broer  Wilhelm  vormgaf. 
De kern daarvan is het samenvloeien van verschil-
lende disciplines; poëzie, natuurkunde, muziek, 
wiskunde, beeldende kunst, taalonderwijs, 
Zelfontplooiing in de ruimste zin van het woord. 

Lezend in de biografie dacht Ik terug aan mijn 
eigen periodes van zelfontplooiingen dan vooral 
aan de zwarte middelbare school in Rotterdam 
waar Ik vanaf mijn veertiende onderdeel was van 
een initiatief bedoeld om de 'witte vlucht' te keren. 
Een speciaal onderwijsprogramma voor zeer ge-
motiveerde leerlingen moest witte welbespraakte 
scholieren naar de zwarte school trekken. 

In die jaren maakte Ik van dichtbij mee hoeveel 
spanningen het oplevert als meer dan twintig 
culturen in één aula samenkomen. Een van de 
populairste docenten, onze geschiedenisleraar 
Ronald  Sorensen,  liep er volledig in vast en ver-
anderde van een linkse middelbare schooldocent 
in een rechtse politicus. Hij werd de wegbereider 
van Pim Fortuyn, richtte Leefbaar Rotterdam op, 
zat later voor de PW in de eerste kamer en is nu 
aan aanhanger van het FvD. In interviews haalt hij 
regelmatig de school aan waar hij lesgaf en waar 
volgens hem alles misging. 

Al jaren loop ik met het idee iets met dit verhaal te 
doen:  Sorensen  en ik zaten op dezelfde school. 1k 
als leerling, hij als docent. We zagen allebei hoe 
moeilijk het was en wat er misging, toch kwam ik 
er links en optimistisch uit en hij rechts en boos. 

In de voorstelling over de von Humboldts toets Ik 
de geweldige visie van de von Humboldts aan de 
huidige realiteit. 

Heeft meneer  Sorensen  iets te maken met 
Alexander von  Humboldt?  
Een bommelding op een Rotterdamse scholen 
gemeenschap iets met een voettocht door de 
Andes? 
Misschien wel. 
Want wie naar buiten gaat krijgt met buiten te 
maken en onze wildernis is een andere, misschien 
wel diffusere plek dan die van Alexander von  
Humboldt.  
Voor ons geen onontdekte vlaktes of rustende 
lama's, maar een grijze dinsdagochtend in 
Rotterdam Noord waar zevenentwintig nationali-
teiten gespannen naast elkaar op een schoolplein 
staan. 

Deze voorstelling was voor mij deels materiaal-
onderzoek; door het verhaal over  Sorensen  op te 
schrijven en te toetsen voor een publiek kwam ik 
erachter waar precies de angel zit en hoe ik ermee 
verder wil. 

Zo werd de voorstelling dus behalve een fijn pro-
gramma ook de eerste punt van een nieuwe lijn. 

Kort na de opvoering kreeg ik een mail van Ronald  
Sorensen.  Hij had over het project gelezen in de 
Groene Amsterdammer, een afspraak volgde. 

Die afspraak mondde uit in een radioverhaal dat 
Ik nu aan het maken ben over de vraag hoe die-
zelfde middelbare school in Rotterdam van hem 
een 'boze rechtse' man en van mij een 'blije linkse' 
vrouw maakte. Of eigenlijk over de vraag wat Po-
litiek links en politiek rechts met elkaar te maken 
hebben. 

Deze radio-docu wordt door stichting MvH 
gemaakt in samenwerking met mijn uitgever 
Das Mag. 

De voorstelling werd gemaakt voor een specifieke 
doelgroep, namelijk de achterban van Spul 25. 
Maar via het stuk in de Groene Amsterdammer 
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bereikte het verhaal een breder publiek en zelfs 

Sorensen, die openstond voor een vervolg. Via het 

radioverhaal, dat verspreid zal worden door Blend

le, vindt het landelijk een nog groter publiek. 

Dit project werd nogal last minute ingepland maar 

Is erg belangrijk in het ontwikkelen van de werk

wijze die Ik verder wil uitbouwen. Het Is een voor

beeld voor de manier waarop je een urgent verhaal 

zowel binnen als buiten het theater kan vormge

ven. De theaterzaal was In dit geval de eerste stap 

van een langer onderzoek naar de vraag wat links 

en rechts Nederland elkaar nog te vertellen heb

ben. 

Belangrijke stakeholders in dit project waren 

De Groene Amsterdammer, Spui 25, boekhandel 
Atheneum, Ronald Sorensen, scholengemeen

schap Wolfert van Borselen, dramaturg Liet 
Lenshoek en uitgeverij Das Mag. 

De voorstelling maakte ik samen met Roald van 

Oosten, de muzikant waar ik vast mee werk. 

Na afloop in de foyer ontstonden er geanimeerde 

discussies met de aanwezige journalisten, weten

schappers en opiniemakers. Het stuk In de Groene 

Amsterdammer bereikte ook andere oud-docenten 

en leidde tot een groot gesprek op mijn middel

bare school over de vraag hoe ze nu terugkeken 

op dat experiment in de jaren negentig. 

Humboldt werd een extra productie die we alleen 
konden maken door de bescheiden opzet: kort 
werken in een eenvoudig 'decor' met weinig 
medewerkers. 

HET VERSCHIL TUSSEn ALEXAnDER von HUmBOLDT 

En TERR y PRIEm IS DAT TERR y nlEUWSGIERIG w AS 

nAAR DE DOOD En ALEXAnDER nAAR HET LEVEn. 

TERRY nAAR VERnlETIGlnG En ALEXAnDER nAAR 

HET SAmEnHAnG En EEnHEID. 

HIJ WIST DAT onTDEKKEn OOK BETEKEnT: onTDEKT 

WORDEn. En KEnnEn BETEKEnT GEKEnD WORDEn. 

HIJ WIST DAT JE mET EEn FOnKELEnD-BEEUU'Af1---1-1-----. 

w1nnEn V An DE DUISTERnlS. 
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Najaar 2017: Kruistocht, een voorstelling 

gebaseerd op dat dikke boek van Thea 

Beckman over die kinderen die heel ver 

moeten lopen en die ene jongen in die 

moderne broek 

Het plan voor 'Kruistocht' ontstond een aantal jaar 
geleden toen Sadettin en ik samenwerkten aan de 
voorstelling 'Jeremia'. Een vervolg op het beroem
de kinderboek van Thea Beckman gaf ons de kans 
een aantal urgente thema's samen te brengen waar 
wij graag theater over maken: vijanddenken, de 
invloed van het verleden op het heden, het Oosten 
versus het Westen, vluchtelingen en migratie. 

Het voorstel van Jetse Batelaan om ons Idee bij 
Artemis uit te werken voor een jonge doelgroep 
maakte ons direct enthousiast. Ik vond het een 
fantastisch Idee om deze Ingewikkelde thema's 
te delen met een publiek van tieners. 

We hadden direct plannen voor een stevige rand
programmering waarbij scholen, kerken, mos
keeën en jongerenorganisaties betrokken zouden 
worden. We dachten aan alternatieve geschiede
nislessen, een serie artikelen over vijanddenken, 
debatten en voorgesprekken. Dat er per stad vijf
tien jongeren meededen aan de voorstelling zou 
dit allemaal nog makkelijker maken. Zij konden als 
ambassadeurs van ons project vlaggen, discussië
ren en onderzoeken. 
Maar waar we met Operatie Zohre snel konden 
schakelen en verbinden bleven we In dit project 
enigszins achter de feiten aanlopen. 
Terugkijkend zie ik twee grote obstakels die ons 
in de weg stonden. Ten eerste was er simpelweg 
te weinig tijd. Ik kwam net uit het hele Zohre tra
ject en had nauwelijks tijd gehad om op adem te 
komen van de chaotische maanden die het waren 
geweest. Ik kan er niet omheen ook mijn privé 
situatie hierin mee te nemen. Ik had net een 
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tweede kind, al zeven maanden geen nacht door
geslapen en mijn reserves waren op. En dat terwijl 
de wens voor dat verdiepingsprogramma voor 
grotendeels door Sadettln en mij was geïnitieerd. 
Een aantal plannen, zoals een serie over vijand
denken, was afhankelijk van mijn mediacontacten 
maar Ik had, kort gezegd, de energie niet om die 
kar te trekken. 

Theater Artemis is gespecialiseerd In Educatie 
maar hun expertise ligt niet zozeer in het soort 
samenwerkingen en initiatieven die Sadettin en Ik 
voor ogen hadden. Voor de lesprogramma's de 
ze samenstelden leunden ze grotendeels op onze 
input maar konden daar vervolgens niet zo snel 
mee uit de voeten als Matthea bij Operatie Zohre. 
Een apart iemand aannemen voor het verdiepings
programma werkt denk ik beter dan iets nieuws 
proberen op te bouwen vanuit een bestaande 
educatiestructuur. 

Artistiek gezien vonden we het een succesvolle 
samenwerking. We waren blij met de voorstelling 
die we maakten in regie van Jetse en het was 
geweldig om voor het eerst zoveel scholieren in 
de zaal te hebben. De nagesprekken vond ik 
inspirerend en belangrijk. Het mooiste waren de 
super gemengde zalen in steden als Brussel en 
Rotterdam waar zwarte en witte scholen naast 
elkaar zaten en je ondanks al het gegiechel en 
gekeet tijdens sommige scènes letterlijk een 
speld kon horen vallen. 

Hoewel de jongerenlegers die per stad mee 
liepen uiteindelijk geen onderdeel werden van 
een uitgebreid verdiepingsprogramma merkten 
we wel dat de voorstelling en de gesprekken die 
we vooraf met hen voerden veel impact hadden. 
De thematiek sloot aan bij hun eigen angsten en 
verwachtingen. 
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WE RIJDEn noG ALTIJD RICHTlnG rnARSEILLE En 

IK BEn lnEEns BAnG DAT DEZE AUTO EEn 

TELETIJDrnACHlnE IS
I DAT WE STEEDS DIEPER DE 

mlDDELEEUWEn lnRIJDEn. 

1n mlDDEn FRAnKRIJK ST AAn ZE KLAAR VOOR EEn 
VOLGEnDE KRUISTOCHT/ 1n CLERrnonT ZIJn DE POK
KEn TERUG. HET VIJAnDDEnKEn nEEmT OVERAL TOE. 

mlSSCHIEn IS DIT ALLEmAAL noG mAAR HET 

.-BEGln
l WORDT HET VEEL ERGER DAn WIJ ons 001T 

KUnnEn VOORSTELLEn. ZAKKEn WE ECHT mET ZIJn 

ALLEn TERUG 1n DE mEEST DUISTERE PERIODE UIT 

onzE GESCHIEDEnlS. HET zou mE lnEEns nlKS 

VERBAZEn ALS STRAKS EEn STOET KlnDEREn 

OVERSTEEKT/ mET F AKKELSJ mAnDEnJ 
EZELS/ D�AT ___, ----

ZE GEWOOn WEER OPnlEUW DOOR !L��a�tlAPnden 
ZWERVEn. . �201a .·
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Een aantal van de groepen was van zeer diverse 
afkomst, wat bijdroeg aan de urgentie waarmee ze 
deelnamen aan dit verhaal over vijanddenken. 

Ook werden veel klassen die naar de voorstelling 
kwamen voorbereid met een op maat gemaakt 
lespakket waarin werd Ingegaan op de thematiek. 
De nadruk lag hierbij op de verantwoordelijkheid 
die de Jongeren hebben ten aanzien van de toe
komst. Ook In de nagesprekken hamerden we 
daar op. De tieners In de zaal zijn de nieuwe ge
neratie. We wilden hen niet alleen aan het denken 

, · ;z�tt.en maar ook Inspireren om zich actiever te be
. moé!len met de pro?lemen van deze tijd. 

Het doel een jonger publiek te bereiken is met 
deze voorstelling absoluut geslaagd. 
Ook vond Ik het prettig om na de zeer Ingetogen 
en transparànte voorstelling 'Zohre, een Afghaans 

Alfa Accoun ants Bv.Nederlandse soap' nu In eentfiëät · · ·
project te staan, met een monumentaal decor en 
vijftien spellers/figuranten. 

De gemiste kans betreffende het verdiepings
programma heeft ons geleerd nog alerter te zijn 
op de taakverdeling binnen een coproductie. 
Juist die verdieping rondom een voorstelling 
maakt mijn werk onderscheidend en dat moet dus 
een continu aandachtspunt zijn. 
Het leerde mij ook dat ik niet ongestraft van het 
ene in het andere project kan vliegen. Mijn manier 
van werken vraagt om een lange voorbereiding en 
veel onderzoek en daar moet Ik voldoende ruimte 
voor Inbouwen. 

Stakeholders in dit project waren: De Groene 
Amsterdammer (waar Sadettin columns voor 
schreef in aanloop naar de voorstelling), 
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dagblad Trouw (waar ik columns voor schreef over 
de repetitie- en speelperiode), theater  Artemis,  
Stichting Troubleman. 

Additionele gelden: Fonds Bank Nederlands 
Gemeenten, Bankgiroloterijfonds, Gemeente den 
Bosch (via  Artemis),  VSB Fonds en Prins Bernhard 
Cultuurfonds (via Troubleman) 

En hierna 
Terugkijkend zie ik dat we het afgelopen jaar de 
juiste stappen hebben gezet in het vormgeven van 
de stichting. Met 'Zohre' hebben we een formule 
gevonden om een voorstelling in te bedden in een 
lange lijn die de impact vergroot en het publiek 
bindt. Met 'Kruistocht' hebben we een nieuwe 
doelgroep aangesproken en aan het denken gezet 
over urgente Europese problemen. 

Met het Von  Humboldt  project werden theater 
en politiek verbonden en onderzocht ik hoe een 
voorstelling het startpunt kan zijn van een groter 
onderzoek. 

Al met al hebben de projecten buiten de theaters 
een groot bereik gehad. ik heb mijn journalistieke 
werk ingezet om de thema's van de voorstellingen 
te agenderen door er zelf over te schrijven in 
columns en opiniestukken. Daarnaast is er veel 
aandacht geweest die niet direct van de  usual  
suspects kwam zoals Een Vandaag, Radio 1, 
Psychologie Magazine en de binnenlandpagina's 
van kwaliteitskranten. 

Wat mij betreft zijn er uit 2017 twee belangrijke 
lessen te trekken voor de toekomst. De eerste 
betreft mijn eigen planning. Het is me duidelijk ge-
worden dat een stichting die drijft op de artistieke 
inbreng van één persoon een kwetsbare positie 
heeft. Omdat ik mezelf tot spil van de projecten 
maak is het moeilijk dingen over te dragen als het 
te veel wordt. 
Ik moet meer ruimte inbouwen tussen de projec-
ten. 

Ook is het van groot belang om in coproducties 
mijn eigenheid te bewaken. De kracht van mijn 
werk zit grotendeels in de research en de verbin- 

dingen die ik al makend aanga, dat mag niet verlo-
ren gaan. Tegenover deze artistieke risico's staan 
de kansen die ik voor de toekomst zie. Nu mijn 
werk herkenbaarder is en ik, dankzij de stichting, 
meer dan ooit mijn eigen stempel kan drukken 
voel ik hoe de verschillende terreinen waarin ik 
werk in elkaar beginnen te grijpen. Mijn uitgever 
Das Mag denkt bijvoorbeeld mee over een literair 
vervolg op een theatervoorstelling. Dagblad Trouw, 
de krant waar ik wekelijks voor schrijf, maakt ruim-
te om aandacht te besteden aan mijn research. 
Spui25, het debatcentrum van de universiteit waar 
ik ooit studeerde, is geThiteresseerd om in te stap-
pen bij een volgende voorstelling. 
Dit alles geeft mijn projecten een groter gewicht 
en breder bereik. En dit zie ik als een artistieke én 
maatschappelijke kans. 

De keerzijde van de medaille is de hoeveelheid 
werk die dit met zich meebrengt. Door de breedte 
van mijn werkveld bestaat het gevaar dat projec-
ten te ver uitdijen. Scherpe keuzes maken is en 
blijft belangrijk. 

Wat toekomstperspectief betreft; het wordt me 
steeds duidelijker dat de kracht van mijn werk 
voornamelijk zit in de zeer persoonlijke benade-
ring van en betrokkenheid bij de onderwerpen die 
ik onderzoek. Het is dan ook een bewuste keuze 
om de toon van alle uitingen informeel en eigen te 
houden. Waar ik naar toe wil werken is niet zozeer 
de groei van de stichting zelf (ik wil geen instituut 
worden) maar een groei in flexibiliteit, een verbre-
ding van disciplines. 
Dit jaar uit zich dat in een radioverhaal, een korte 
film en een aantal toekomstworkshops voor 
ambtenaren. 
Waar Ik eerder een 'huis' voor me zag als ik aan 
de toekomst dacht, zie ik de stichting nu liever 
als een ruimteschip dat op steeds andere plekken 
landt, aanhaakt, onderzoekt, verbindt en weer kan 
uitvliegen als de tijd daar is. 

Marjolijn van Hee stra GePara feerd 

voor 

• 
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PiJnhJk mfi!nselijk varslag van . 4\\ de behoefte aan v1 rbondenheid � IJ

Alfa Accounta nts B .V.1HEA1 ER 

HuJofQn v,1n Hoemu,._ loh,o H0touzl ·eet fo niet w.at 
lek van ongc• 
ntsmvc;1u Vor 
c tr.iditlc mnar 
I; l/m 29/•I 

Het behoedzaam zoeken naar 
beschutting maal,c,t van 1-/or,w oC!n 

intons troost,l1ko ervaring Een kalm 
stotemont els reactie op de 

vluchtcl1119omt1omen, t/m 30/4 

Ad()/e. Conny & Jasperlna. de grote 
drie 1s het mooiste van het 

Ncdarlondstallo amuscments• 
repcrtolro. pcrloc.t be9eleld door do 

pianist. 1/m 19/5 
•*** .. 

:�e. etn Afghaans Nederfanru� 
***** 

9P htt hoogtl!'punt van d<! vluchi.e• ���rn<rbl,1 in lo15
1 klijgt de 

ttngroot wir bofd Mampip.ur-2.1an1 WOrdt�projeccttnJ (bt"tt· �n v.in Afgtunlstan toen het no een modeml.Jndwu) enmctJicCt !�t'eld. De nvte vrou\1,,'Mblijven rtdu,cnd opgepateafsLJnd v.1ne.lk;-1.Jr, WehviUend m.Jarcok een tJkjc ongtm.akb:lijk. Van �f«nutn mukt ikh bons· ab• �rdu hct dutemand dic de ta� I 
�•cc sprtektzelfmou ult2ot"ken ot'je ttn tfl'inke.attjr kooii� h0e 

Wtnt w1';1-den "'.e�ell"n,dJt is V.an lfet"rrutra 11t"'ct.aJuciL Het ver• hul,�n Zohre in Nederland (ook tc l�-un opzohre.trouw.nJ) doo . �nJJdl Van Heenutra tlurom m:, • erverh.ulvandcMshaan 1llenqruo(thi, ho111e' ,
st SW>p 

Norou� ,·rnl;;i(d is en die' n�:raan 
anevenngcn onvtrw;cht�n z.J: tcleuattllr,nd �ud afK'btok,n. 

I< ****"' 

Z9hre Is een uoorslelling ouer goede Intenties, uooroordelen regen 
1.µll en dank en gekmakende bureaucmtle.

Zoh�, eon 
AlgllaÎIM 
N1d1rl�nm 
soap 
lh�Jte, 
****,; 

fcht, 5lX-I r,,;,.r 
v;in l�P.ru�cé'I 
Srcl lolve 
N:Cf0\'71 
[lll(/CCfJI� friic' 
'1.1h r11 
]'}/4, lllNtCr n/r1 
Spo, L>e11 �Jag 
ruuin�c v,,, 1.c;r; 

M•rloliJn van Ucemstraheeft de 
vluchtcllng1:nproblematlel< op 
een mooie manJtr �rsoon1ltl< 
Jlenl>akt, 

Thc;i.tcnn.:1kerM:irjolljn van Htl!m!ilr,1 
\VJS heel <evceden.Ze h,1d Iemand ge
vonden die op h.llar kind kon passen, 
en te hli!lp ,1lclu� de AfghaanseZohrc 
iun !!en baantje. zohre tou np ecu 
leuk� m,,nlcrnatlerkennlsmakcn met 
de Nodcrlandsrmoatschapplj <nM,r, 
(ollJn had eim oppas met wie ze hau 
km1gcndc geweten - Je wlh toch teu 
met de vluchtellnge.nproblematlclc
J.ion sussen. To1dat Zohre \'rocg ofu 
mocht blijV't'n logeren. Dat kw.ime\<tn 
nlcc zo uh,t!igcnlllk tltaarMarjolljn zei 
cochma;,rJa. 

�n dJar btglnt Zohrt, trn AJghoons 
Ntdrrlandsf.'5oop,ccn voorsn�lllnsovtr 
goede lntenl les, vooroordelen tegen 
wll ,n dank en gekmakrnde bur<au• 
c1a1fc M.:1rjollJnvJn Hcemstr,1schrecf 
delOkst en spwtlichzcll daarbij nltt, 
zoalr; wc hila rook k,.mnen uil eerdere 
1toorstelli11gcn. lil'cl bevlogen stapt u 
kccrop kccn:cn Ingewikkelde slruatle 
hinnen, om na ten tlldJc te moeten 
c.onn.tU!l'\!O da1cr nog meer h:.ken en 
ogen ;i.m 1l1t1:n d3n zeielr al dncht. 

Binnenl.:ind Bui1enbnd Econonue Cul1uur Sporl Opfnlt Recensie 

Ous: dJ.ar Is Zohre, een Jonge vrouw 
met e(n zacht gtzlcht.ZIJ heeft barre 
jaren ncllfcrdc rug. mourtt lsccn over· 
11!'-ler, Een van l1ilarlrutrumenten dJar• 
hll 1• ,te Afghaanse soap Th, Sm,u af 
thls Houre, llfe ze steeds opnieuw af. 
speelt op haar telefoon, al Is de serie 
allani;çcstopt. 

Marloliln k1Jkl me<, wann"rZohrc 
nadolllusrcn, ogmpartljttng,llrfde 
oppasgast wordt. Laogu:am�a.n be!Jn• 
den ze In hun tlgcn soap. waarin het 
duost,odswccr(ambiclilk,)obs,akcls 
tegenkomt. ten se rlc zonder eind. Ot 
prolJlema1ick Is bekend, m,,ar op eer 
mooie m:inlcr pc15oa nliJk gem;lakt. 

Zo �tl hel zo mauwrslavcnd wor 
.Jrn, deze twee ,,euonagc.s en hun d, 
lic.1te10dnuchtn.iargemc,enschdppi 
lljkhcld, elkaar aan\l\Jllcnd en tegor 
sprekend op U:n sm:ille richel bovc 
het toneel. Hoc iou tfü verdcrgaa n7 
Karin Voraort 

J\U,.- ;it,o,mtmc11rfl1 
Ylo?lensdwp Tech " Mediil 

t5Cl1appetljk. bctrokJwn •cllrijf· sier en thntt:tn�k.srcr Marjolijn 
:'

!cHetrrutn een \lluchtcling In 
j hootge\Wrpen,Zt' nt-emtde ongt v,ouwzohre Noroutiu 1 oppu,·an huuooutje, �ar1f

a 
.s �"'

1
1 Wordt hun 1eluie OR\'tf\\�Chl nt ��- W-1nt Zohre hetl\het 

;::,
u��k met Inburgeren en inr.r,-

Etn hfttrc rwnierom ietsconcre-et.1 te doen a.in het \'lucht r s:ftf'>'etm. km Van He��
=��ii

":,;J�u
!stellen, M1,n de '''N• Jkt wee�r,tfg. Jn de Utennvoomcllina 'Zohre 

� Mg.Juan, Nederlandse soap-' n !"'>routl ,nvui lfttm.sna • ft!'n U1t�11t r�,oonlljktt, lntiem:ri '" mlmm,1hsu5ehe manicr ,oeul:a �: h�n �eumenlijke zoektocht 
g 

r . t oolhofv.in in.tt1ntfoscn gebru1bnwu, ,en n(euwJcomer toll tegenaan loopr. Ze •ra:an opren \"Crhogingtq:rn 

�en betere manier om
iets concreets te doen
mm het vluchtelingen
probleem, kan 
Van Heemstrn zich 
11 iet voorstel/en

\·tuekerin�n werken ho b.J3n kgelt. Diurcbt t;ne 
e1e

n:
rn 

ren handleiding b. Van He�ua ,�n

1
uipt zdr ook bijna in  hel woud va_n M�ntie.tcm regeJgt!ving. Mmduen k.:inu Zoh,e bc,erhcl• 

e:�rdooc ha.:u ttn VC'rhul tege-

2tn mooi einde \'OOrdc t�gisc:hc hoof"dpcrsoooSoraya, lsdatget:n 
t,��tJtaU\'OOrh.aatAfter·tgo 
Zo mooi tn ldt-.1lis1LS(h llls ook �upoglng kllnkt, z.o wtti�uû i,echttt de V.t!rk,lijkhdd. !in h 8 
;mdt pl/nl!Jk duld el ijl<: Noiouzi 

t 
eett pnktische hulp nocJ.ig rna:ar �naJ �«ft u htt nodfg om alle-:rgsrdmgen met mrruen tt kun· nendelen, orngezfeo te \.Vorden tn 

:;�:n�nwq een btetjC" te om-

::r�•ierjulJc djemedcmcn,,Ujk.• t rngnr, het mtt:St1pm• nend,omuneenvtetmdelin te bfrdenl Dat inticht mukt •ioLe een Afghaan, Ncderl;inds.e ,aa • ' roi ecnpijnJijkmensefijk vtrs:g :-:: ��
n
r�':::�w� dt bthoetlc 

hra V;rn�,r Kool 
www.ma,Jolll"fvMhetmstr.,.nl 

Zohre: belangweld<endPamflettheater
Wi,... / Fotnnrmif· Wikke \'an Houwelingcn 4 s1erren 

woon:.d� Z6 opri\ 2D17 f dc,a- Jtto:nV'"".n .,.,. b • 
h e 

In Zohre, een Afg/laans-Neder/andse soap geven Maqoh1n van Heemstm en Zo r 

De Afghaanse vluchtellnge Zohre N theatermaker Marjolijn van Heems
t��o�zi z

l 
ocht hulp bij de Nederlandse voorstelling op. · at evert een onsentimentele 

Norouzi een indrul<wekkend pleidooi voor rnedemenseh1khe1d 

De toekomst van Zoraya en Zohre 
• Il de Af hoonse soop The secrat of lh/s House? 

'1 Ko star fteflks 
0 24op1112ov 

Hoo loopt het ol met Zorayo, het MDfdpersonog u 
9 l\efdo Koblr? Zohre Norouzl zal het 

Blijft ze ln hoor verstondshuwelljk of vlucht z; m�t h�o: :��= van een soap wnar zij ilch In herkende 
nooit weten. De d1elglng von de To

l
l\b

A
•
t
n
\ 
be

� t:� lse hoeor eigen toekomst even ongewis: hoe kan z.11 In 
en hoop uit putte. No een vtucht u t g 1nn s 

Noderlond een nieuw leven opbouweni7 N d rl d blijven m.,,, h .. , romllle niet. Een ontmoeting 
►n hn11Andlen: met wie? Noftluzl mag n 6 a -�" . . ·- ' .. ,_ .. ...,,..,,._1,,. uris-nri�r:hoo. Wol begint als 

Goede bedoel ingen zijn Zohre n iet genoeg 
THEATER 
ZOHRE,EENAFGHJ\/INS NEDER
IJINDSESOAP 

Zct-.teMcrwzi 
GO.llon 22/10&-.Ha:,g 

l"e i.len ti/5Gr,ffioer. A.111:ate\.een 
:10,'51/m3/6f1Jscat1 
*****

AJsorzohre Norou2l rec.htrueeksin
haarwoonknmcrwasaa.ng,spoeld. 
1.0 er\'oer 1heaterma.aluuér Ma.rjollJn 
van Heemstra dekonnlsuialdngmet 
de Afghaanse vluchteliog·c;, Zotue No• 
rouzl. Ze wllde haár helpen, maar 

llep nl snel op tegen �n muwvan 
·bUtcaucriuscbe onwilllghctd. Een 
�.llOdleldlng hoc Je vluchtelingen op· 
vangt, een llJst met Up, ,n ulcks, die 
Was er dus nleL ·ceenbtleld.geen 
rlchtljJnen, geen visie," foelert Van 
Heernsuo. Geen wonder dat het de 
g�lddelde v1uéh1eflngzcventlen 
Jaaikost een leven op te bouwen. 

·Met bungelende benen zl< ze op een 
verhol!lngop boctoneet. Zohrc zit 
naast hruu. Net als Van Heemsua's 
eerdere werk l!Zofrrt een foumalls· 
tiek t.he.,totprojec1, m:iatschoppellj
ke kwesties en zelfonderzoek ver
smelten bij baru-101geengageerd 
to neet. Een eenduldlge aanklacht te• 
gen het logge Ncderlamhe syS\eem Is
de Voorstelllng zeker nlec. eerder een 

aanzet tot gesprek WMrbij Van 
Hcemstra ook zichzelf kritisch be• 
schouwt. Met t)IJ)lsche Hollandse 
voortVatendheld wil ic Zolue.$ )even 
(ichtlng ge\·en. maar op de vraag wat 
dia nu echt wil, a.ntwoordtZohre: 
film kijken in Jmnx om even nergens 
aan te hoe\'en dt1nken. 

Wanneer slaat hulp om In betune
flng7 En, verloop! de lntegraUe nlet 
vooral zo moeizaam door onbegrip? 
Slechts één moment had Van Heem
st ra het gevoel werkelllk van nut IC 
zijn in Zohres lcvan, bl(h;ht ie op. 
toen ze haarg<ld gaf. Veel geld. Dat 
zou Je cynisch kunnen noemen, maar 
cynisch Is do voomelllng ofl<nnf nst. 
Via een wat ce rorceerd lijntje van e-en 
Arg.haanse so:ip- Van Heemsun wtl 

Zohrc cen hnppy end gcvcn, ne:t�ls 
de hoofdpersoon lndc 5crie - loont 
de thcatcrmnakster hoe Ingewikkeld 
betis om échtte helpen, En dat ze het 
tegen de klippen op tóch bl iJft probe
rcn. Het mooie ls:de vanzetr
sprekendhcld waarmee de twee vtOU· 
wen met hun buncclende benen 
nll.3.St alkn:ir zitten laat zien dal het 
wel degelijk kan, Integreren. 
Jo ukje Akvotd 

·>Ma,jo\iJo vt1n Hc,om,kerk 
had maar 6�nkcorhotldee 
echt nuttig te J.Jjn voor de 
Afgllunso ZohNI Norowl, 
toen zij hallr geld gat. FOTO 
wnu(E VN, UOU\'/El1NGEN 
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'KRUISTOCHT IN SPIJKERBROEK' IN HET THEATER 

Op zoek naar de 

'Kruistocht' van  Artemis  is toptheater 
dat elke leek tot liefhebber maakt 
Jtse Baielnis nis zo'n Isceijo diV hek ocun til hoilg om hl l,ljioinkrnic 1h nier icr trctsl 

Althans,  son  mijn wereld. Vook niet heel uc4n1g ssounlcri, altijd meteen  grout  geitte1  sour  11 

en mrtal c)mpll(hiok meteen euro nshl l;nhrrsstle.e. 
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In 'Kruistocht' gaan theatermakers met de billen bloot 

Persoonlijk en nog steeds actueel 
Bijgewoond: A,nste,dnrri, 
Fruueablmo oktSpeellijst;  
wwwarlemht til 
Sadetcin  (dc  Pasja) donker. zij  it  
Nederlands, lui) ook" 
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Kruistocht zet tieners met succes 
aan het denken 
i(nuioinci,l is bepaald  goon  traditionele nnscnneilng van de klassieker UI) 1973 De 
vurlgn betogen weoleran alle kanton uit, van raelslisciie agenten lot etnisch 

profiteren Ni de glijbaan, 

)-3ndervoeten sclsuifelen voorbij achter een deninikiesrig doek. Plots verschijnt In de 

reehlerhosenhook een appje: Msin, die mei dle roze sneekcru ben ik' 

Met vijftien tienerfiguranten is Knuinuoeht, een vooroleilirig gebaseerd opdat dikke 
lmoelç van  Then Beckman  over die kinderen die heel ver moeten lopen en dle ene Jongen in die modenie broek, bepaald geen tradidonnle enscenering van de klassieker  nit  1973. 

Het hete 000tWeslconfljct van de kruistochten interesseerde hoofdpersoon Doif
,  

4 
lijdu-elzend bloemenkind 

uit dejaren zeventig, geen zier, constateren theatermakers  
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publieksbereik 
Omvang publiek voorstellingen 
Stichting Marjolijn van Heemstra heeft dit jaar 
9700 bezoekers bereikt met 78 voorstellingen 
in drie producties. We begrootten gemiddeld 50 
voorstellingen per jaar, uiteraard ook het grotere 
aantal in dit jaar meegerekend. 

We hebben met 'Zohre', 'Kruistocht' en  'Humboldt'  
gemiddeld 124 bezoekers per voorstelling bereikt. 
Om precies te zijn: 129 bij 'Zohre', 122 bij 'Kruis-
tocht' en 116 bij  'Humboldt'  (gemiddelden). 
We hebben in onze aanvraag destijds aangegeven 
gemiddeld 122 bezoekers te verwachten per jaar, 
dus dat resultaat is (meteen al het eerste jaar) 
bereikt. 
En ten opzichte van Marjolijns werk voordat ze 
haar eigen stichting begon (2013-2015) een stij-
ging van 26%, daar zaten de voorstellingen op 
een gemiddelde van 98 bezoekers. 
Wat betreft uitvoeringen in het buitenland: we 
calculeerden er gemiddeld 6 per jaar buiten de 
landsgrenzen te spelen, dat zijn er in 2017, 
10 geworden: we speelden 'Zohre'  lx  in Parijs op 
uitnodiging van  Theatre  de Ia  Ville,  en 'Kruistocht' 
speelde 4x in Brussel en 5x in Antwerpen. 

Schoolvoorstellingen 
We hadden oorspronkelijk bedacht met 'Kruis-
tocht' een groot aantal schoolvoorstellingen te 
spelen. Maar de inhoudelijke plannen wijzigden en 
daarmee ook het idee van de hoeveelheid school-
voorstellingen. 
We kozen er namelijk voor om in elke stad een 
leger aan jongeren te hebben om mee te spelen 
(om de kruistocht goed neer te kunnen zetten/ 
voelbaar te maken en daarmee meer aansluiting 
met de doelgroep te maken). 
Dat maakte meteen datje niet per dag van stad 
naar stad kon reizen (in een reguliere tournee) 
omdat het leger van jongeren niet zo vaak kon 
wisselen. Dus was de consequentie dat we in 
seriebespeling zouden staan van 4 voorstellingen  

per stad (indien mogelijk). Die voorstellingen 
moesten tenminste 's avonds spelen om de 
theaters wel programmering te geven 's avonds. 
Twee voorstellingen per dag werd niet haalbaar 
geacht en daarmee veranderde het plan. Er werd 
grotendeels ingezet op klassenbezoek tijdens de 
reguliere voorstellingen. Dat is gerealiseerd. 
Het aantal besloten schoolvoorstellingen werden 
er 5 (2x Brussel, 3x Antwerpen,  lx  Groningen). 

Omvang publiek overige activiteiten 
Bij de aanvraag schatten we in totaal 23 overige 
activiteiten per jaar te ontwikkelen. 
We deden er 41. 

We tellen 32 overige activiteiten (nagesprekken 
'Zohre' en 'Kruistocht' en impactprogramma 
Operatie Zohre) en 9 educatieve activiteiten 
(workshops met jongeren rond 'Kruistocht'). 

Aantal bezoekers: nagesprekken en (live) impact-
programma: 1359 bezoekers. 
En we hadden daarnaast een geweldig bereik van 
95.179 (unieke) bezoekers van ons Operatie Zohre 
project op Facebook!! 
Wij hebben de 10 vlogs van Operatie Zohre op 
Facebook meegenomen in de telling overige 
activiteiten omdat het een wezenlijk deel was van 
ons impactprogramma. 
De filmpjes die we speciaal voor Facebook 
maakten, gebruikten we vervolgens weer in onze 
live impactprogramma's. 
Het hoogtepunt in bereik was het eerste filmpje 
van Zohre waarmee we meer dan 28.000 unieke 
views hadden! 
We hebben echt een  community  gecreëerd op 
Facebook dat actief meeleefde, reageerde en in-
put gaf aan Zohre's vraag: Hoe moet ik Integreren? 
Deze vraag leidde tot een lijst tips en  tricks  voor 
alles statushouders en hebben we gebundeld als 
het begin voor een handboek voor overheids-
medewerkers ten behoeve van toekomstig beleid. 

5 
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Educatie (voor scholen bij Kruistocht); we deden 

9 workshops voor totaal 177 kinderen. 

Daarnaast is de lesbrief die we maakten naar alle 

bezoekende scholen gegaan. De lesbrief vormde

de basis voor lessen die docenten zelf deden en 

bleek voldoende input. Een Tilburgse school 

bezocht de voorstelling bijvoorbeeld in de 

context van zowel CKV als maatschappijleer en 

koppelde het onder andere aan een gesprek met 

vluchtelingen. 

De aangeboden nagesprekken werden niet veel 

afgenomen; de voorstelling bood al veel denkstof. 

Totaal 97,897 bezoekers voor onze overige 

activiteiten in 2017. We beloofden1600 bezoekers. 

Geografische spreiding 

Spreiding aantal naar regio: 

Amsterdam 

Rotterdam 

Den Haag 

Utrecht 

Regio West 

Regio Oost 

Regio Zuid 

Regio Noord 

Regio Midden 

Buitenland 

17 voorstellingen 

8 voorstellingen 

7 voorstellingen 

6 voorstellingen 

8 voorstellingen 

2 voorstellingen 

14 voorstellingen 

5 voorstellingen 

1 voorstelling 

1 O voorstellingen 

21,79% 

10,25% 

8,97% 

7,69% 

10,25% 

2,56% 

17,9% 

6,41% 

1,28% 

12,82% 

Zoals het overzicht laat zien, speelden we in totaal 

38 voorstellingen in de grotere regio's en 

30 voorstellingen erbuiten en 10 in het buitenland. 

Dat de grootstedelijke regio's voorop lopen ten 

opzichte van andere regio's Is geen verrassing: In 

81n,Mmfünm11,ld,o Borl<lllbewt1k,n MIIHHIHH:E 
---

die regio's zijn meer theaters om te bespelen en je 

speelt er meer voorstellingen per plek, waar je in 

andere regio's gemiddeld maar 1 avond speelt. 

Door de tournee van 'Kruistocht' (2-4 speelbeurten 

per stad) is het aantal buiten de Randstad nog 

relatief hoog. Bovendien was de standplaats voor 

deze voorstelling die van Artemls (Den Bosch) wat 

de regio Zuid ten goede kwam. De samenwerking 

van Artemls In de regio droegen uiteraard bij aan 

het relatief groot aandeel bespeling in regio Zuid. 

Datzelfde geld voor de voorstellingen in Brussel 

en Antwerpen. 

'Zohre' speelde van de 29 voorstellingen: 

5 voorstellingen bulten de grote steden (17%) en 

1 In het buitenland (Frankrijk, Parijs), 'Kruistocht' 

speelde 17 voorstellingen buiten de grotere regio's 

(36%) en 9 voorstellingen in het Buitenland 

(België; Brussel en Antwerpen). 'Humboldt' speel

de 2 voorstellingen, in Amsterdam. 

Dat 'Zohre' 'slechts' 29 voorstellingen speelde en 

vooral In de grotere regio's te zien was, heeft te 

maken met het feit dat dit voorstellingsplan nogal 

plots opkwam en daarmee pas na de reguliere 

verkoopperiode aan de theaters aangeboden kon 

worden (in januari 2016) voor periode januari 2017; 

toen nog in de veronderstelling dat we een projec

taanvraag zouden doen voor deze voorstelling, 

De meer regionale theaters zitten sneller vol en 

vast, dus we waren heel tevreden met het aantal 

speelbeurten an sich. Over spreiding heb je In dat 

tijdsbestek dan niet meer zoveel te wensen. 

Overigens: In 2018 vullen we het aantal speelbeur

ten van 'Zohre' nog aan met 10 voorstellingen. 
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Er is vanuit de theaters ook nog meer interesse, 

maar de agenda maakt dat we op dit moment niet 
meer te bieden hebben dan een korte periode in 
mei 2018. Maar 'Zohre' blijft op het repertoire. 

Samenstelling publiek 

De samenstelling van het publiek was door de 

verschillende voorstellingen die we dit jaar maak
ten ook inderdaad zo divers als we op voorhand 

hadden bedacht. 
Zohres publiek bestond uit de vaste fans van 

Marjolijn en nieuw publiek kwam vanwege de 
goede recensies en het thema van integratie 
(problematiek). We hebben bij een derde van de 

voorstellingen een nagesprek of debat georgani
seerd en daar werd steeds duidelijk dat er 
betrokkenen in de zaal zaten. 

Mensen die ofwel werken met (ex)vluchtelingen, 
of publiek dat zich actief betrokken voelt bij de 

problematiek. Een belangrijk moment was daarin 
natuurlijk de besloten voorstelling in Den Haag 

voor medewerkers van de gemeente en status
houders. 

Wat ook speciaal was; in Heerenveen hebben we 
zo'n 20 statushouders uit het AZC, op onze uitno
diging, bij de voorstelling ontvangen. 
In verschillende steden boden we pakkage deals 

aan waarbij een Nederlander een kaartje kon ko
pen voor een nieuwkomer. Dat bleek lastiger te 
organiseren dan we dachten. We merkten onder 
statushouders een zekere vermoeidheid om weer 

op te komen draven om over hun problemen en 
obstakels te praten. Bovendien moesten ze de 

taal natuurlijk machtig zijn om de voorstelling te 
kunnen volgen en het onbekende van Nederlands 
theater is een drempel. 
Het is heel duidelijk geworden als je zulks echt tot 
een nog groter succes wilt maken, je daar iemand 
volledig op moet (kunnen) zetten. 

Bij 'Kruistocht' waren we heel blij met de jongeren 
in de zalen. Hoewel het bedachte aantal besloten 

schoolvoorstellingen uiteindelijk niet meer dan een 
vijftal betrof, waren er wel vaak klassen bij de 
reguliere voorstellingen. 

De voorstelling werd ongeveer voor een derde 
bezocht door jongeren. 
Een moeilijk precies te tellen aandeel, omdat niet 

alle theaters dat eenvoudig uit hun kassasysteem 

kunnen halen, maar de medewerkers konden die 
informatie natuurlijk wel geven. 
Daarnaast gebeurde er iets opvallends met het 

reguliere Marjolijn (en Sadettin) publiek. 
De voorstelling werd als 14+ aangekondigd, met 
gevolg dat de trouwe bezoekers zich minder aan
gesproken voelden. Dat werd helder tijdens de 
speelreeks in Amsterdam/Frascati: waar anders de 
voorstellingen druk bezocht zijn, kwamen we nu 

gemiddeld tot 95 mensen per avond. 

Toen die tendens doordrong is er van alles aan 
gedaan om het publiek (impliciet) te laten weten 
dat Kruistocht juist ook voor volwassenen is. 

Waar we hadden gedacht dat de publieken van 
Artemis en Marjolijn en Sadettin zouden optellen, 
was dat dus toch niet zo eenvoudig. We zijn In het 
geheel niet ontevreden met die 122 bezoekers per 
voorstelling, maar we hadden er eenvoudigweg 
meer van verwacht. 

'Humboldt' bediende vooral een intellectueel 
(journalistiek) publiek gelinkt aan de Universiteit 

van Amsterdam. Veel publiek kende het werk van 
Marjolijn nog niet; daarmee boorden we een 
potentieel nieuw publiek voor ons werk aan. 

Geparafeerd 
voor waa��ngsdoeleinden

2 9 M� 2018' ······· ···· 

,, 
Alfa Accountants 8.\/. ------·---------



IB ·------

t ..
• 

, 
f, 

tt:·, 
1 
� 

--.....
• ·"" 

, ...... 

"'' -� -.� ' 
' 

,. 

KRUISTOCHT, EEN

VOORSTELLING

GEBAS EERD

OP DAT 
DIKKE 
BOEK 
VA NTH 

BECKM 
OVERD 

' 
1: 

KINDE 
DIE HE 
VER 
MOETEN 

LOPEN EN 

DIE ENE 

JONGEN 

IN DIE 
MODERNE 
BROEK 

' 

.._ .. '"' 

Kruistocht affichebeeld 

i 
. :.·· .. � 

t 
' 

'· 

., 

J :1, '.� 

-
' 

� 

� 

...... 

l 

d H z 
0 

. 11 
l!2]Ï! 

1� 

.,;_!§. \;J '
p�••i ' 

, a:;j3Q 1 
�2��i\ 

f� ..} • 1 ' '. q: r ' 

iH ' 
� ! 

!!!!!!!!:! 

' . 

'. ,, . ' 

Alf� Ar-rrn int� t, R \/ 



BESTULIKSOSLAG 

Geparafeerd 
voor Waarmekifl5j. 

nden 
i.  

29 1'T 2018 

0 
-Lfpyants BV. 

organisatie 
Werkgeverschap, opdrachtgeverschap 
Stichting Marjolijn van Heemstra heeft in 2017 zelf 
vooral met zelfstandigen gewerkt. 
In de coproductie 'Zohre' heeft Theater Rotterdam 
wel mensen in loondienst geleverd (regie, dramatur-
gie) en bij 'Kruistocht werkten eveneens mensen in 
loondienst (vast personeel bij de coproducenten), 
maar hadden we ook medewerkers in opdracht. 
De uitvoerenden van de stichting waren vooral 
ontwerpers (decor, kostuums, grafisch); zij werken 
zelf veelal niet anders dan zelfstandig. 
Stichting Marjolijn van Heemstra hecht er aan om 
de medewerkers naar behoren te betalen, er wordt 
daarom passend gehonoreerd. 
Marketingpersoneel en boekhouding waren in 
dienst bij Alles voor de Kunsten/Stichting Pels, 
waarvoor wij facturen ontvingen. 
Saskia Heerkens is (zelfstandig) partner bij Alles 
voor de Kunsten; Alles voor de Kunsten (inclusief 
Feikes Huis) huren boekhoud- en publiciteits-
personeel in en deze worden doorbelast aan de 
verschillende groepen en partners op basis van 
gewerkte uren. 
Accountant Alfa Bv is dit jaar onze accountant. 

Artistiek leider Marjolijn van Heemstra en zakelijk 
leider Saskia Heerkens zijn eveneens niet in dienst 
van de stichting. Mede omdat zij naast het werk 
voor stichting Marjolijn van Heemstra ook nog in 
opdracht van anderen werken. In het kader van 
goed opdrachtgeverschap: helaas kan de stichting 
de leiding nog niet volledig honoreren voor gele-
verde inspanningen. De tijd die we het vraagt om 
het werk voor de stichting goed te doen, staat niet 
helemaal in verhouding tot de honorering ervan. 
Marjolijn van Heemstra ontvangt een maand 
salaris voor het artistiek leiderschap, Saskia 
Heerkens ontvangt 3,5 maand salaris per jaar voor 
het 'àkelijkleidersbhap. 
We hebben ons daarin (te) bescheiden opgesteld; 
het zou wellicht meer logisch zijn om nieuwe, 
startende groepen juist meer ruimte te geven vorm  

te geven aan hun nieuwe, grotere verantwoorde-
lijkheid. We proberen er voorlopig voor te waken 
dat het evenwicht niet te zeer uit balans raakt en 
proberen daar waar mogelijkheden in de toekomst 
zijn, meer ruimte te creëren. 

FTe's 
We hebben in 2017 niemand in loondienst aan 
ons verbonden gehad, we hebben enkel met 
freelancers gewerkt. Het opgeven van Fte's Is 
daarmee niet eenvoudig. 
Artistiek personeel werkt in opdracht waarbij 
aantal gewerkte uren niet aan de orde is. 
We hebben voor beantwoording van deze vraag 
nu de medewerkers opgenomen waar de stich-
ting (geregeld) een contractafspraak mee had en 
waarvan we de uren per week min of meer konden 
narekenen. Zoals Marjolijn van Heemstra, 
artistiek leider/schrijver en makers/speler, Saskia 
Heerkens, zakelijk leider, productie 'Zohre', 
techniek 'Zohre', Publiciteit 'Zohre' en 'Kruistocht'. 
Dus dat zijn nadrukkelijk niet de medewerkers in 
dienst/in opdracht bij de coproducenten. 
Dat maakt dat de telling van 2,53 fte helaas niet 
in een realistische verhouding staat met de 
personeelslasten, maar dat is al aan de orde 
gezien het gebrek aan dienstverbanden. 

Vrijkaartenbeleid 
Er worden zo weinig mogelijk vrijkaarten uitgege- 
ven. Wij bieden de première genodigden 1 vrijkaart 
en eventueel 1 reductiekaart. 
Daarnaast overschrijden we (in principe) niet het 
4 vrijkaartenbeleid voor gezelschap en theater. 
In de begroting gaven we aan jaarlijks op 400 vrij- 
kaarten uit te komen, daar is vergeten rekening 
te houden met vrijkaarten voor premières, maar 
slechts gerekend met 4x vrij gezelschap en 4x vrij 
theater (50 voorstellingen x 8 kaarten is 400). 
Dat we dit boekjaar op 1191 vrijkaarten uitkomen, 
heeft dus te maken met het premierepubliek van 
2 premières en met het feit dat je er in sommige 
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gevallen weloverwogen toch voor kiest vrijkaarten 
uit te geven voor potentieel publiek, ofwel dat het 
theater vrijkaarten weggeeft (bij voorstellingen die 
zijn uitgekocht i.p.v. op partage staan). 

Toepassing WNT 
Toepassing Wet Normering Topinkomens is niet 
van toepassing 

Culturele code diversiteit 
Voor Stichting Marjolijn van Heemstra is culturele 
diversiteit in deze tijd en met ons werk, een van-
zelfsprekendheid. We staan op het toneel met 
spelers met een niet Nederlandse achtergrond 
(personeel), we maken voorstellingen over 
integratieproblematiek ('Zohre') en in 'Kruistocht' 
over vijancJdenken en de eeuwige strijd tussen 
Oost en West (programma). Onze partners zijn 
divers, en ons bestuur bestaat voor een groot 
deel uit goede bestuurders met deels een andere 
culturele achtergrond. 

Wat betreft het publiek, hoeven we niet ontevre-
den te zijn en hebben we zowel bij 'Zobre' als 
'Kruistocht' een meer gemêleerd publiek (en bij 
'Kruistocht': spelers) gehad dan voorheen. 
Dat het voorlopig een uitdaging blijft is evident, en 
het werk van Marjolijn leent zich inhoudelijk ook 
niet altijd specifiek voor deze doelgroep, maar we 
hebben er aandacht voor. 

Code cultural governance 
-  Stichting  Marjolijn van Heemstra past de  

aanbevelingen  van de code Cultural 
Governance  uiteraard toe (1). 

- Het voeren van het bestuursmodel is het meest 
passend voor onze stichting dus daarom is 
hiervoor gekozen (2). 

- Het systeem voor risicobeheersing en controle 
organiseren we door jaarlijks de begroting van 
het volgend jaar te agenderen en controleren, 
evenals een cashflow begroting (in oktober) 
voor het volgende kalenderjaar (3). 

- Het bezoldigingsbeleid is dat de bestuurder 
deze taak onbezoldigd doen (4). 

- De taken en verantwoordelijkheden van het 
bestuur zijn bekend en vastgelegd in het 
bestuursreglement (5). 

- De samenstelling van het bestuur is 
gebaseerd op deskundigheid, diversiteit 
(namelijk: 2 dames, 3 heren, leeftijd tussen de 
39-58 jaar, diverse culturele achtergronden) 
en onafhankelijkheid (6). 

- In de statuten is vastgelegd dat het bestuur 
voor maximaal 2 termijnen van 4 jaar zitting 
heeft in stichting Marjolijn van Heemstra. 

- Er is een rooster van aftreden opgesteld. (6) 
Er is in het bestuur geen sprake van 
belangenverstrengeling (8) 

- Er is sprake van sluitende interne en externe 
procedures: Intern wordt elke bestuurs-
vergadering (elke 3 maanden) de financiële 
stand van zaken besproken. 

Voor eventuele issues worden aparte afspraken 
gemaakt voor een plan van aanpak. 
De voorzitter ziet erop toe dat deze afspraken 
opgevolgd worden. Extern wordt er zonnodig op 
projectbasis een accountantscontrole afgegeven, 
daarnaast werken we met een onafhankelijk 
accountantskantoor: Alfa B.v. (9) 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur van Stichting Marjolijn van Heemstra 
bestaat sinds eind 2017 uit Nicole van Vessum-
voorzitter, Roger Dayala- penningmeester, 
Jair Stranders - secretaris, Touria Melliani- lid, 
Lex Bohimeijer- lid 

Het bestuur is samengesteld op basis van vakkun-
digheid maar er is ook nagedacht om een diverse 
groep bij elkaar te brengen waarin de man-vrouw 
verhoudingen niet scheef ligt. 
Alle bestuursleden brengen een groot en specifiek 
netwerk met zich mee waar wij als stichting van 
profiteren. Bovendien hebben de meesten van 
hen een zeer inhoudelijke blik waardoor ze van 
binnenuit mee kunnen denken over de projecten. 
Ze representeren verschillende domeinen maar 
overlappen in hun kennis en expertise. 

Nevenactiviteiten bestuur: 
• Nicole van Vessum (artistiek directeur De 

Parade): artistiek leider theater Festival  ITS,  
commissielid Theater Amsterdamse Kunstraad, 
voorzitter festival Julidans, voorzitter BAU, 
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bestuurslid theatergroep MAAS, bestuurslid 
Jan Martens, bestuurslid TUIG 

• Touria Meliani (directeur Tolhuistuin):

bestuurslid Museum Jeugd Universiteit,
voorzitter selectiecommissie deelregeling
talentontwikkeling Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie, Lid externe selectie
commissie Fonds Podiumkunsten, bestuurslid
Nationaal Comite 4&5 mei

• Lex Boh/meijer (journalist, presentator,

dramaturg): lid van de Adviesraad van de
Levenseindekliniek in Den Haag, voorzitter van
het bestuur van de Stichting Saskia Lankhoorn,

Kruistocht 

lid van het bestuur van de Stichting I Piccoli 
Holandesi van Marc Pantus 

• Jaïr Stranders (artistiek leider T heater na de

Dam, filosoof, docent dramaturgie e.a.):

bestuurslid theatergroep Van der Vlugt & Co,
duo-voorzitter comité herdenking Februari
staking 1941, lid van het bestuur van de
Amsterdamse Kunstraad

• Roger Dayala (managing director hedge

funds & commodities Anthos): penningmeester
Dansmakers Amsterdam, penningmeester
NVTC (Nederlandse Vereniging voor Toezicht
Cultuur)
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f inancien 
Wij zijn zeer tevreden dat dit eerste jaar, waarin we 
meer dan twee producties realiseerden (van het 
totaal van 5 producties in 4 jaar), ook financieel 
positief kunnen afsluiten. 

Exploitatieresultaat 
Het exploitatieresultaat van €1 .230,- loopt in de 
pas met het verwachte resultaat van 2017. 
Dat de exploitatierekening hoger uitvalt dan 
begroot, wordt mede veroorzaakt door het feit dat 
we dit eerste jaar twee van de totaal vijf producties 
in dit kunstenplan, al realiseerden. 

Verantwoording coproducties 
Allereerst moet gezegd dat de poging tot ver-
nieuwde systematiek in deze, tot veel verwarring 
heeft geleid bij het opstellen van de jaarrekening. 
En niet alleen bij ons hebben we ook begrepen. 
Wij gaan er graag van uit dat dit binnenkort weer 
onderwerp van gesprek is. 

Op aanwijzing van de accountant is de presentatie 
van publieksinkomsten en bijdragen publieke mid-
delen nu opgenomen onder bijdrage coproducent 
in plaats van publiekinkomsten. Ons inziens geeft 
dit een vertekend beeld van de publiekinkomsten 
en bijdrage publieke middelen, maar uiteraard 
volgen we hierin de opdracht van de accountant. 

De baten en lasten van coproducties zijn in de 
exploitatierekening opgenomen voor het aandeel 
dat aan de betreffende coproducent is toe te 
rekenen, verantwoord in de boekhouding van 
Stichting Marjolijn van Heemstra. 

BATEN 

Totaal €342.693,- baten behaald waar we reken-
den op €299.825,-. 

Aan publieksinkomsten Is - ogenschijnlijk - 
€39.869,- gerealiseerd waar €55.000,- begroot  

was. Zoals aangegeven zijn de publieksinkomsten 
van de coproductie Kruistocht (€1 8.243,-) 
opgenomen in de coproductiebijdrage. Daarnaast 
ging de begroting uit van 100% publieksinkomsten 
(50 voorstellingen x gemiddeld €1 100,- opbrengst 
per voorstelling). 

Aan overige inkomsten is €7.845,- gerealiseerd. 
Begroot was €5.500,-. 
Deze post betreft opbrengsten uit auteursrechten 
(€ 2.853,-) en aan derden geleverde diensten 
(€ 4.992,- UVA25) 

Baten coproducties 
Aan bijdragen uit coproductie is €63.712,-
gerealiseerd. Begroot was €81.825,- 
In de aanvraag zijn we uitgegaan van 100% 
opname baten coproducent. Dat zullen we dus 
helaas de aankomende periode telkens terugzien 
op deze post. 

Additionele gelden 
We hebben veel meer aanvullende financiering 
gerealiseerd dan begroot. 
De begrootte €20.000,- bijdragen uit private 
middelen, werd in totaal E46.000,- . Aan bijdragen 
uit publieke middelen werd €45.704,- ontvangen. 
Deze post was begroot op €0,- 

EIQ in 2017 is op 46% uitgekomen in plaats van 
de begrote 54%, de AIQ op 59% waar gerekend 
werd op 54%. De eis van 20% is hiermee 
ruimschoots behaald. 

LASTEN 

Beheerslasten 
Aangezien we een gecalculeerd stevig eerste jaar 
zouden hebben door de twee producties, hebben 
we tijdig besloten om op een paar posten te 
bezuinigen. Met name de posten voor niet 
productiegebonden publiciteitbudget (personeel 
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en materieel) werd nagenoeg niet uitgegeven. 
We hebben een huisstijl laten ontwikkelen en 
een medewerker ingehuurd voor de opgestarte 
nieuwsbrief, maar andere standaards als website 
zijn naar 2018 doorgeschoven en grotere wensen 
zijn  on hold  gezet. 
Andere, kleinere, financiële voordelen waren er ten 
aanzien van meer aantrekkelijke opslaghuur en 
bedrijfs- en bestuursverzekering. 
Daarnaast is het honorarium voor Marjolijn van 
Heemstra als artistiek leider verschoven van be-
heer personeel naar activiteitenlasten personeel. 

Activiteitenlasten 
De materiële activiteitenlasten zijn nagenoeg gelijk 
gebleven zoals begroot, de personele activiteiten-
lasten zijn gestegen ten opzichte van de begroting. 
Dit hangt uiteraard samen met de verhoogde in-
komsten: hierdoor waren we in staat de producties 
op gewenst en noodzakelijk niveau te realiseren. 
Of andersom: we genereerden meer additionele 
gelden om ons werk naar wens en behoren te 
bewerkstelligen. 

Lasten coproducties 
Dit zijn toegerekende bedragen (1/3e deel van de 
totale lasten). 

Liquiditeit 
Zoals te zien is in het financieel verslag eindigen 
we 2017 met €58.255,- aan liquide middelen. 
Mede dankzij het permanente voorschot van het 
FPK zijn we in 2017 geen liquiditeitproblemen 
tegen gekomen en verwachten we die ook niet 
voor 2018. 

Solvabilitelt 
Het moge duidelijk zijn dat het eigen vermogen 
van de stichting nihil is. Eventuele tegenvallers zijn 
daarom niet op te vangen. 
Uiteraard doen wij wat in ons vermogen ligt om die 
situatie ten positieve te veranderen, maar dat was 
voor zon vol eerste jaar met de nieuwe stichting, 
niet haalbaar. 

Verdere kansen en bedreigingen; 
financieel-economisch 
Naast het risico van het gebrek aan reserve, wat 
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we managen door zuinig en precies te werken, 
is een zorg om financieringsmogelijkheden bij de 
particuliere fondsen. 
De druk op die fondsen blijft onverminderd hoog 
en sommige fondsen (zoals het VSB fonds) wijzigt 
haar beleid waardoor de kleine poule project-
subsidiënten steeds kleiner wordt. 
Daarmee blijft het elk jaar spannend of we de 
broodnodige €20.000,- kunnen realiseren. 
Dat is geen ontspannen uitgangspositie. 
De kansen op financieel gebied liggen in het feit 
dat Marjolijns onderwerpen de podiumkunsten 
overstijgen en daar mogelijkheden liggen voor 
subsidiering. De keerzijde daarvan is meteen dat 
het een langere adem vraagt (je kunt pas goed 
weten met welke potentiële partner je kunt praten 
als je goed weet wat je gaat maken). 
En langere adem organiseren is in combinatie met 
de prestatiedruk een uitdaging. 
Dus hebben we er nu voor gekozen om 'Drie 
Koningen' (oorspronkelijk gepland 2018) naar het 
eerste deel van 2019 te schuiven om daarmee het 
onderwerp echt goed te kunnen researchen en de 
juiste (financiële) partners te vinden. Gevolg is dat 
hiermee de werkperiode langer is dan de begrote 
repetitieperiode aan een voorstelling. En het 
financieren van die research- en ontwikkelfase 
(met presentaties) is nog een uitdaging. 
De andere consequentie is dat 'Drie Koningen' 
daarmee weer dichter tegen 'Lawrence' aankomt, 
de geplande coproductie met  Trouble  man, 
najaar 2019. 
Ons antwoord daarop is (vooralsnog) de opdracht 
aan onszelf om de twee projecten min of meer 
naast elkaar te ontwikkelen. 

Begroting 2018 
Nu 'Drie Koningen' (nieuwe titel: 'Stadsastronaut') 
naar begin 2019 verschoven is, zijn onze activitei-
ten in 2018: project RASA In april (voortraject van 
'Stadsastronaut' tijdens festival Motel Mozaique) 
de 10 voorstellingen 'Zohre' in mei, en starten we 
in december met repeteren aan 'Stadastronaut'. 
Begrote baten in 2018: €11.500,- publieksinkom-
sten 'Zohre'. 
Begrote lasten totaal €1 11.100,- namelijk €22,350,-
'Zohre', €28.250,- voorbereidingskosten 
'Stadsastronaut' en €60.500 beheerlasten. 
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Exploitatieresultaat: €37.900,-, dit is uiteraard een 
reservering productiekosten 'Stadsastronaut' in 
2019. Project RASA is na de door het bestuur 
goedgekeurde begroting 2018 opgestart, dus de 
begroting/het dekkingsplan van dat project maakt 
op dit moment geen deel uit van de hier boven 
opgesomde begroting 2018. RASA zal overigens 
kostendekkend geproduceerd worden, en zal 
straks uiteraard wel onderdeel zijn van de 
jaarcijfers 2018. 

Stadsastronaut 

Amsterdam, 29 maart 2018 

Akkoord namens het bestuur en namens 
Marjolijn van Heemstra en Saskia Heerkens, 

-�-=�(}, �
� -------.C....< -

Roger Dayala, 
penningmeester 
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Vaste activa 

Immateriële vaste activa € - € - 

Materiele vaste activa  
Financiële vaste activa  

1. Totaal vaste activa  

Vlottende activa 

2 Voorraden 

3. Kortlopende vorderingen € 29.941 € 19.478 

4. Effecten 

5. Liquide middelen € 58.255 € 13.559 
Totaal vlottende activa € 88.196 

Totaal activa e 88.196 € 33.037 

PASSIVA 31 december 2017 31 december 20161 

6. Eigen c s j.  

7. Voorzieningen € - 

8. Langlopende schuld € 34.375 

9. Kortlopende schuld € 52.873 

€ 

€ 

€ 33.252 

Totaal passiva ---- c --- - € 11 
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€ 

- € 

- € 

- € 

€ 

- € 

20.000 € 8.305 

8.305 

3. EXPLOITATIEREKENING  

la. Publieksinkomsten Binnenland € 35.211 € 55,000 € 

- Recette € 530 € 20.450 € 

- Uitkoop € 9.750 f 14.300 € 

-  Portage  € 24.931 € 20.250 €  

lb.  Publieksinkomsten Buitenland € 4.658 € - 

1 Publieksinkomsten totaal € 39.869 € 55.000 € 

2 Sponsorinkomsten € - € - € 

3a. Baten Coproducties € 63,712 € 81.825 € 

3c. Overige inkomsten € 7.845 € 5.500 € 

3 Overige directe Inkomsten € 71.557 € 87.325 € 

4 Totaal directe opbrengsten (som 1 t/m 3) € 111.426 € 142.325 € 

5 Indirecte opbrengsten € - 

Ga Bijdragen particulieren inclusief vriend C - € 

6b Bijdragen van bedrijven € - C 

6c Bijdragen private fondsen € 25.000 € 

Cd Bijdragen van goede doelenloterijen € 21.000 € 

Ge Overige private bijdragen € - € 
6 Overige bijdragen uit private middelen € 46.000 € 

7 Totaal eigen inkomsten € 157.426 € 162.325 € 8.305 

€ 139.563 € 137.500 € 8 Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten 

9 Meerjarig subsidie Provincie 

10 Meerjarig subsidie Gemeente 

11 Meerjarig subsidie overig 

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen 

14 Totale baten 

€ 45.704 € - € 5.296 

€ 185.267 C 137.500 € 5.296 

€ 342.693 € 299.825 € 13.601  

INKOMSTENQUOTES 

Berekende Eigen lnkomensquote 

Berekende Andere inkomensquote 
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ExpIoitàtiéFkening 

begroting 

1 Beheerslasten inhuur personeel € 28.637 € 46.500 € - 

2 Beheerslasten materieel € 14.265 € 14.250 € 1.215 
3 Totaal beheerslasten € 42.902 € 60.750 € 1.215 

Activiteitenlasten personeel voorbereiding C 111.030 € 100.027 C - 

Activiteitenlasten personeel uitvoering € 85.461 € 55.546 € 10.500 
4 Activiteitenlasten personeel € 196.490 € 155.573 € 10.500 

Activiteitenlasten materieel voorbereiding € 22.279 € 28.352 € - 

Activiteitenlasten materieel uitvoering € 35.620 € 26.150 € 2.101 
Marketing € 14.079 € 16.500 € - 

Educatieve activiteiten € 9.426 C 12.500  

5 Activiteitenlasten materieel C 81.404 € 83.502 € 2.101 

6 Lasten coproducties € 20.667 € - € - 

7 Totaal activiteitenlasten € 298.561 € 239.075 € 12.601 

8 Totale lasten c 341463f 299 895 - 12 21r.  

9 Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 

10 Saldo rentebaten en -lasten 

11 Saldo bijzondere baten / lasten 

12 Exploitatieresultaat 

€ 1.230 € - € 215- 
€ - € - € 
€ - € - € 

1.230 € - € 215- 

Resultaatbestemming 

Naar algemene reserve € 1.230 

€ 1.230 
€ 215- 

€ 215- 

Personele bezetting 

Fte vast in dienst 

Fte tijdelijk in dienst 

Fte inhuur 

Totaal Fte. Personele bezetting 

Aantal vrijwilligers 

0 

0 

2,53 

2,53 
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4. TOELICHTING 

iIi 

BIJ DE BALANS 

31 decerrber 2017 31 december 2016 

3. Kortlopende vorderingen 

Debiteuren 

Saldo conform sub administratie debiteuren € 4.915 € 

€ 4.915 € 

Overige kortlorende vorderingen 

Te ontvangen subsidie € 13.750 € 6.000 

Te factureren opbrengsten € 0 € 3.305 

Onderhanden werk € - € 6.820 

Terug te ontvangen omzetbelasting € 11.276 € 3.354 

Overige vorderingen € - € - 

Totaal overige kortlopende vorderingen € 25.026 € 19,478 

Totaal kortlopende vorderingen € 29.941 € 19.478 

S. Liquide middelen 

Triodosbank - betaalrekening 

Totaal liquide middelen 

€ 58.255 € 13.559 

€ 58.255 € 13.559  

Geparafeerd 

voor waar erkingsdoeIejnde 

29 '2018 

Alfa _Accountants B.V. 



Te behalenelgeninkomstenquote (EK) 

Gedurende de periode 2017-2020 dient Stichting Marjolijn van Heemstra 

eigeninkomstenquote van 20 

10 

LAssiV A 31 december 2011 31 december 2016 

6. Eigen vermogen 

Algemene reserve 

Saldo begin boekjaar € -215 € - 

Resultaat boekjaar € 1.163 € -215 
Saldo 31 december € 948 € -215 

Resultaatbestemmirig 

Exploitatieresultaat boekjaar € 1,230 € -215 
Naar algemene reserve € 1.230 € -215 

Het eigen vermogen is vrij besteedbaar 

8. Langlopende schuld 

Fonds Podiumkunsten € 34.375 € 

In januari 2017 is een extra voorschot ontvangen van 25% van het jaarsubsidie 2017. 

Dit voorschot zal worden verrekend met de laatste bevoorschotting van 2020. 

9. Kortlopende schuld 

Crediteuren 

Saldo conform sub administratie 

Overige kortlopende schulden 

Vooruit ontvangen baten 

Te betalen kosten  

Artemis  - Afrekening coproductie 

Overige schulden 

Totaal kortlopende schulden 

€ 1.350 € 19.298 

€ 1.350 € 19,298 

€ - € 10.000 

€ 15.921 € 3.933 

€ 35.602 

€ - € 21 

€ 51.523 € 13.954 

€ 52.873 € 33.252  

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. 

Subsidievereisten 

Prestatieafspraken 

Aan de subsidietoekenning van het Fonds Podiumkunsten zijn prestatienormen verbonden 

die volgens schrijven d.d. 01-08-2016, beschikking 155274666/HON/01082016, als volgt 

zijn weergegeven: 

Circuit klein/middel Te realiseren aantal uitvoeringen per jaar .-'-------' ' 

1 afe er  

voor 

voldoen  

ants  



L TOELICHTING IBIJ I .]1EXPLO ITATI E REKEN ING  

2017 2016 

Baten 

la. Publieksinkomsten binnenland € 35.211 € - 

- Recette e 530 - 

- Uitkoop € 9.750 € - 

-Partage € 24.931 c -  

lb.  Publieksinkomsten buitenland € 4.658 € - 

1 Publieksinkomsten Totaal € 39.869 € - 

2 Sponsorinkomsten € - € - 

3a. Baten coproducties € 63.712 € - 

3b. Overige inkomsten € 7.845 € - 

3 Overige Directe inkomsten € 71.557 € - 

4 Totaal Directe Opbrengsten € 111.426 € - 

S Indirecte Opbrengsten  

6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden  

6b. Bijdragen van bedrijven  

Fonds 21 € 15.000 € - 

BNG Cultuur Fonds C 10.000 € - 

6c. Bijdragen van private fondsen € 25.000 € - 

BankGiroLoterij C 21.000 € 8.305 

6d.Bijdragen van goede doelenloterijen € 21.000 € 8.305 

6e Overige private bijdragen  

6 Overige bijdragen uit private middelen € 46.000 € 8.305 

7 Totaal eigen inkomsten € 157.426 € 8.305 

8 Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten € 139.563 € - 

9 Meerjarig subsidie provincie  

10 Meerjarig subsidie Gemeente  

11 Meerjarig subsidie Overig  

Amsterdams Fonds voor de Kunsten C 15.000 € - 

Mondriaan Fonds € 24.704 € 5.296 

Overige bijdragen uit publieke middelen € 6.000 C - 

12 Overige bijdragen uit publieke middelen € 45.704 € 5.296 

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen € 185.267 € 5.296 

14 Totaal baten €3429 I3TUT 
GepardIeru 

voor wa.rr!erkingsdoeleinden 

29 Mj2O18 

(
lt 
D - 4,111  
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Toelichting bij de exploitatierekeqing UW 2,016 

Beheerslasten personeel 

Honoraria Zakelijke leiding € 23.000 € - 

Honoraria administratie € 4.007 € - 

Honoraria publiciteit € 1.630 € - 

Totaal beheerslasten personeel € 28.637 € 

2 Beheerslasten materieel 
Huisvesting 

Huur 
Huur opslag 

Kantoor- en algemene bedriifslasten 
Kantoormateriaal 

Porti/telefoon 

Verzekeringen 

Abonnementen 

Administratiekosten 

Accountantskosten 

Vergaderkosten 

Reis- en verblijfkosten 

Bankkosten 
Bestuurskosten 
Adviezen 

Overige algemene bedrijfskosten 

€ 3.000 € - 

€ 427 € - 

€ 3.427 € 

€ 79 € - 

€ 537 € - 

€ 499 € - 

€ 68 € 50 
€ 1.607 € 1.000 
€ 6.200 € - 

€ 58 € 64 
€ 432 € 5 
€ 140 € 47 
€ 110 € - 

€ 1.035 € - 

€ 73 € 49 
€ 10.838 € 1.215 

2 Totale beheerslasten materieel 

3 Totale beheerslasten 

€ 14.265 

€ 42.902 

€ 1.215 

€ 1.215  

Geparafeerd 

voor waarrnerkingsdo 

(1  
29 T 2019 

f\CCOUflt8t BV. 
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4 Activiteitenlasten personeel 

Voorbereiding 

Artistiek personeel 

Dramaturgie 

Regie 

Schrijvers 

Decorontwerp 

Kostuumontwerp 

Lichtontwerp 

Muziekontwerp 

Uitvoerend personeel 

Uitvoerend personeel 

Productie personeel 

Technisch personeel 

€ 10.145 € - 

€ 10.384 € - 

€ 6.300 € - 

€ 7.500 € - 

€ 2.500 € - 

€ 2.500 € - 

€ 5.000 € - 

€ 44.329 € 

€ 42.988 € - 

€ 6.000 € - 

€ 6.813 € - 

€ 55.801 €  

Overig personeel 

Overig personeel € 10.900 € - 

€ 10.900 

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding € 111,030 € 

Activiteitenlasten personeel uitvoerend 

€ 6.000 € 2.500 

€ 6.000 € 2.500 

€ 43.446 € 1.150 

€ 9.403 € 2.350 

€ 52.849 € 3.500 

€ 25.537 € - 

€ 1.075 € 4.500 

€ 26.612 € 4.500 

€ 85.461 € 10.500 

Geparafeerd 

voor waarmerkingsdoeleinden 

2018  

Alfa L Alfa Accountants B.V. 

Activiteitenlasten personeel 

Uitvoering 

Artistiek personeel 

Artistiek personeel 

Uitvoerend personeel 

Uitvoerend personeel 

Technisch personeel 

Overig personeel 

Publiciteit 

Overig personeel 

13  



Toelichting bij de expióitatierëke,ning 2017 _2016 

5 Activiteitenlasten materieel 

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 

Huur repetitieruimte € 4.617 € - 

Theaterkosten € 95 € - 

Decor € 10.886 € - 

Kostuums € 791 € - 

Rekwisieten 47 € - 

Geluid € 145 € - 

reiskosten € 2,367 € - 

Verblijfkosten € 153 € - 

Sejours € 1.010 € - 

Transport / vervoer decors € 872 € - 

Techniekkosten € 1.075 € - 

Overige voorbereidingskosten 
- 
€ 224 € - 

Totaal materieel voorbereiding € 22.279 € 

Activiteitenlasten materieel uitvoering 

Zaalhuur € 631 € 1.488 
Theaterkosten € 63 € - 

lmpresariaat € 3.917 € * 

Decor € 497 € - 

Rekwisieten € - € 326 
Geluid € 1.386 € - 

Licht € 2.085 € - 

reiskosten € 2.943 € - 

Verblijfkosten € 298 € - 

Sejours € 2.738 € 96 
Transport / vervoer decors € 15,858 € - 

Techniekkosten € 4,524 € - 

Overige voorbereidingskosten € 681 € 191 
Totaal materieel uitvoering € 35.620 € 2.101 

Geparafeerd 

voor waar erkingsdoeleinden 

ZUL 

'0 
tr'I.flt' fl1 
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Financiering 
Stichting Marjolijn van Heemstra ontvangt gedurende de periode 2017-2020 een meerjarig subsidie van 
de het Fonds Podiumkunsten voor een bedrag van € 137.500,- per jaar. 

Fonds Podiumkunsten 

Voor het jaar 2017 is toegezegd - Brief 155155274666/HON/01082016 

Bij: Aanvulling 2017 - Brief 155274666/PS/12-12.-2017 

Totaal subsidies en bijdragen 2017 

€ 137.500 

€ 2.063 
€ 139.563 

Resultaat 
In het verslagjaar is een exploitatieoverschot ontstaan van 
Begroot was een resultaat van 
Voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 

€ 1.230 

€ 1,230 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid zijn als volgt: 
Baten Voordelig Nadelig 

Opbrengsten 

Directe opbrengsten € - € 30.899 

Bijdragen uit private middelen € 26.000 € - 

Totaal eigen inkomsten € 4.899 

Biidraen en subsidies  

Subsidie Fonds Podiumkunsten € 2.063 € - 

Overige subsidies uit publieke middelen € 45.704 € - 

Totaal bijdragen € 47.767 € - 

Lasten 
Beheerslasten: personeelslasten € 17.863 € - 

Beheerslasten: materiële lasten € - € 15 

Activiteitenlasten: personeelslasten € - € 40.917 

Activiteitenlasten: materiële lasten € 2.098 0 

Lasten coproducties € - € 20.667 

Verschil lasten ten opzichte van de begroting € 41.638 

Rentebaten en -lasten 
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen € - 

Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting € 

Bijzondere baten en lasten 
Bijzondere baten 

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting 

2 

€ 
€ 

€ 1.230 Geparafeerd 

voor waarmerkingsdoeleinden 

29 M2019 

- 1, 
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Eigen Vermogen 
Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2017 

Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 

Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 

Af: Uitgaven 2017 

Saldo eigen vermogen per 31 december 2017 

Het eigen vermogen wordt als volgt verdeeld 
Algemene reserve 

Totaal eigen vermogen 

€ 215- 
€ 185.267 
€ 157.426 

€ 342.478 
€ 341.463 

€ 1.014 

€ 1.014 
€ 1.014  

Subsidievoorwaarden 
Prestatienorm 

Aan de subsidietoekenning van het Fonds Podiumkunsten zijn prestatienormen verbonden 
die volgens schrijven d.d. 01-08-2016, beschikking 155274666/HON/01082016, als volgt 
zijn weergegeven: 

Te realiseren Gerealiseerd 
aantal 

uitvoeringen 
Circuit klein/middel 50 78 

Te behalen eigeiunkomstenquote (EIQ) 
Gedurende de periode 2017-2020 dient Stichting Marjolijn van Heemstra te voldoen aan 
eigeninkomstenquote van 20 
In 2017 is gerealiseerd: Begroting EIQ Werkelijk EIQ 

Subsidies en bijdragen € 137.500 46% € 185.267 54% 
Eigen inkomsten € 162,325 54% € 157.426 46% 

€ 299.825 100% € 342.693 100% 

Code  Cultural Governance  
Het bestuur onderschrijft het belang van  good governance  en heeft aandacht voor de normen met 
betrekking tot  good  covernance zoals deze zijn vastgelegd in de  Governance  Code Cultuur 

Bestuur 
De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
Penningmeester Dayala, R.R.S. 
Voorzitter van Vessum, N.S. 
Secretaris Stranders, J.L. 
Bestuurslid Meiani, T 
Bestuurslid Bohimeijer, P.A. 

9,1 

Geparafeerd 

voor waarmerkingsdoeteinden 

•0 
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Algemene toelichting en grondslagen 

Algemene toelichting 
Activiteiten 
Stichting Marjolijn van Heemstra heeft ten doel het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van nationale 

en internationale projecten betreffende de cultuur met name op het gebied van theater, literatuur, 
film en televisie en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zins des woords 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
De Stichting is gevestigd te Amsterdam, Hemonylaan 24 en staat ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 65602455 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 

ten opzichte van het voorgaande jaar met dien verstande dat  dc  stichting is opgericht in 2016 

en dat de vergelijkende cijfers dus betrekking hebben op een kortere periode. 

Grondslagen ten aanzien van schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 
van Stichting Marjolijn van Fleemstra 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 I 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 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties-zonderwinststreven 

van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen en het 

Handboek verantwoording meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten. 
Wanneer de Richtlijnen en het Handboek met elkaar strijdig zijn prevaleren de bepalingen uit het 

Handboek. 
De jaarrekening is opgesteld in euro's. 
De Balans is opgesteld na verwerking van het exploitatieresultaat 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Grondslagen voor het waarderen van activa en passiva 

Algemeen 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen 

op posten in de balans en functionele exploitatierekening zijn in de jaarrekening genummerd. 

Vorderingen 
De vorderingen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geatnortiseerde kostprijs. De reële 
çeoarafeeru 

zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieninge voor het risirr vat 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen word n\ag asis van 
0e nfl 

individuele beoordeling van de vorderingen. 
R 2019 
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Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd kotter dan twaalf 
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Langlopende schuld 

Langlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Langlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Kortlopende schuld 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

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. 

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de verrichte diensten 

alsmede ontvangen subsidies enerzijds en anderzijds de daarmee samenhangende lasten. 
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 subsidies 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 voor zover de hiermee 
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 winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Rentebaten en -lasten 

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

Geparafeerd 

voor  waarmerkijngsdoeleinden 

I 'Urn 
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Toelichting bij  1117 2016 

Marketing / publiciteit 

Affiches/folders € 3,327 € - 

Advertenties € 1.878 € - 

Reclame € 986 € - 

Overig drukwerk € 33 € - 

Porti € 142 € - 

Website € 108 € - 

Vormgeving en fotografie € 3.325 € - 

Verspreiding drukwerk € 998 € - 

Premierekosten € 25 € - 

Overige marketingkosten € 3.257 € - 

€ 14.079 € 

Educatieve activiteiten 

Educatieve activiteiten € 9.426 € - 

€ 9.426 € 

5. Totaal Activiteitenlasten materieel € 81.404 € 2.101  

Artemis  : bijdrage "Kruistocht in spijkerbroek" € 20.667 € - 

6. Total Lasten coproducties € 20.667 € 

Toelichting verantwoording baten en lasten van Coproducties. 

In 2017 hebben er twee coproducties plaatsgevonden. 

Productie "Zohre" 
Alle baten en lasten kwamen voor rekening van de Stichting Marjolijn van Heemstra. 

Van Theater Rotterdam werd een bijdrage ontvangen van € 22.969,- 

Productie "Kruistocht" 

De productie Kruistocht was een samenwerking tussen Theater  Artemis, Trouble  man 

en Stichting Marjolijn van Heemstra. 

Alle baten en lasten kwamen voor rekening van ieder der coproducenten voor 1/3 e deel. 

Deze baten en tasten zijn derhalve uitsluitend voor 1/3 e deel van de totale exploitatie in de 

boekhouding van Stichting Marjolijn van Heemstra verantwoord. 

Bestuur van Stichting Marjolijn Heemstra 

Penningmeest Dayala, R.R.S. 

Voorzitter van Vessum, N.S. 

Secretaris Stranders, J.L. 

Bestuurslid Meiani, T 

Bestuurslid Bohimeijer, P.A. 

Geparafeerd 

voor waarmerkingsdoeleinden 

2018 

AA 
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I  

Producties 
Nieuwe producties 
Reprises producties 
Nieuwe coproducties 
Reprises coproducties 
Totaal aantal producties 

Bezoekers per categorie 
Bij Nieuwe producties 
Bij Reprises producties 
Bij Nieuwe coproducties 
Bij Reprises coproducties 

Huidig boekjaar Begroting Vorig boekjaar 

1 1 
0 

2 1 

0 
3 2 0 

232 

0 

9468 

0 

9700 6100 rk 

Regionale spreiding van voorstellingen 
-Noord 
- Oost 

Midden 
- West 
-Zuid 
- Amsterdam 
- Rotterdam 
- Den Haag 
- Utrecht 
- Buitenland 

Totaal aantal uitvoeringen 
Waarvan in de standplaats 
Waarvan schoolvoorstellingen 

5 

2 

1 

8 

14 

17 

B 

7 

6 

10 

4 

2 

2 

7 

5 

6 

8 

6 

4 

6 

 

78 

17 

5 

50 

7 

24 

0  

Regionale spreiding van bezoekers 
-Noord 
- Oost 
- Midden 
- West 
-Zuid 
- Amsterdam 
- Rotterdam 
-Den Haag 
- Utrecht 
- Buitenland 

Totaal aantal uitvoeringen 
Waarvan in de standplaats 
Waarvan schoolvoorstellingen 

621 

205 

126 

764 

1366 

2251 

1087 

903 

788 

1589 

9700 

2251 

901 

16 

150 

6100 

11  15701  

Geparafeerd 

voor  waarmerkingsdoeleinden 
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9 1 

0 5 

32 17 

41 23 

6. Prestatieverantwoording2017 (vérválg)  

Huidig boekjaar Begroting Vorig boekjaar 

Aanvullende gegevens bezoekers 
Reguliere voorstellingen 
Schoolvoorstellingen 
Totaal bezoekers 
Waarvan betalend 

Waarvan niet betalend 

8799 5350 

901 600 

9700 6100 

7608 4950 

1191 400 

Overige gegevens activiteiten 

Educatieve activiteiten 

Inleidingen 

Anders / overige 

(toe te lichten in verslag) 

Totaal 

Aantal voorstellingen over de 

twee circuits (kleine en grote zaal) 

Grote zaal (>400 stoelen) 

Kleine zaal (<400 stoelen) 

Totaal 

4 

74 50 

78 50 

Geparafeerd 

voor wpar\merkingsdoeleinden 

3 

29 RT  2018 

Alfa Accountants B.V. 
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t  Speellijst Ttt')P 

Productie Datum uitvoering Plaats Podium  
Humboldt  21-10-2017 Amsterdam  (NH)  Brakke grond  
Humboldt  30-11-2017 Amsterdam  (NH)  Brakke grond 
Kruistocht 2-10-2017 5-Hertogenbosch (NB)  Verkadefabriek 
Kruistocht 3-10-2017 s-Hertogenbosch (NB)  Verkadefabriek 
Kruistocht 4-10-2017 's -Hertogenbosch (NB)  Verkadefabriek 
Kruistocht 5-10-2017 's-Hertogenbosch (NB)  Verkadefabriek 
Kruistocht 10-10-2017 Amsterdam  (NH) Frascati  Theater 
Kruistocht 11-10-2017 Amsterdam  (NH) Frascati  Theater 
Kruistocht 12-10-2017 Amsterdam  (NH) Frascati  Theater 
Kruistocht 13-10-2017 Amsterdam  (NH) Frascati  Theater 
Kruistocht 14-10-2017 Amsterdam  (NH) Frascati  Theater 
Kruistocht 19-10-2017 Brussel  Brooks  
Kruistocht 20-10-2017 Brussel Bronks 
Kruistocht 20-10-2017 Brussel Bronks 
Kruistocht 21-10-2017 Brussel Bronks 
Kruistocht 25-10-2017 's-Gravenhage (ZH) Theater aan het Spul 
Kruistocht 26-10-2017 s-Gravenhage (ZH) Theater aan het Spul 
Kruistocht 27-10-2017 's-Gravenhage (ZH) Theater aan het Spui 
Kruistocht 1-11-2017 Tilburg  (NB)  De NWE Vorst 
Kruistocht 2-11-2017 Tilburg  (NB)  De NWE Vorst 
Kruistocht 3-11-2017 Tilburg  (NB)  De NWE Vorst 
Kruistocht 4-11-2017 Tilburg  (NB)  De NWE Vorst 
Kruistocht 7-11-2017 Utrecht (UT) Stadsschouwburg Utrecht 
Kruistocht 8-11-2017 Utrecht (UT) Stadsschouwburg Utrecht 
Kruistocht 9-11-2017 Utrecht (UT) Stadsschouwburg Utrecht 
Kruistocht 15-11-2017 Antwerpen De Studio 
Kruistocht 16-11-2017 Antwerpen De Studio 
Kruistocht 16-11-2017 Antwerpen De Studio 
Kruistocht 17-11-2017 Antwerpen De Studio 
Kruistocht 17-11-2017 Antwerpen De Studio 
Kruistocht 22-11-2017 Groningen (GR) De Oosterpoort en de SSBGroningeri 
Kruistocht 23-11-2017 Groningen (GR) De Oosterpoort en de SSBGronlngen 
Kruistocht 24-11-2017 Drachten (FR) Schouwburg De lawel 
Kruistocht 25-11-2017 Drachten (FR) Schouwburg De Lawei 
Kruistocht 28-11-2017 Amsterdam  (NH)  Jeugdtheater de Krakeling 
Kruistocht 29-11-2017 Amsterdam  (NH)  Jeugdtheater de Krakeling 
Kruistocht 30-11-2017 Amsterdam  (NH)  Jeugdtheater de Krakeling 
Kruistocht 1-12-2017 Amsterdam  (NH)  Jeugdtheater de Krakeling 
Kruistocht 6-12-2017 Rotterdam (ZH) Rotterdamse Schouwburg 
Kruistocht 7-12-2017 Rotterdam (ZH) Rotterdamse Schouwburg 
Kruistocht 8-12-2017 Rotterdam (ZH) Rotterdamse Schouwburg 
Kruistocht 9-12-2017 Rotterdam (ZH) Rotterdamse Schouwburg 
Kruistocht 13-12-2017 Eindhoven  (NB) Plaza Future  
Kruistocht 14-12-2017 Eindhoven  (NB) Plaza  Futura 
Kruistocht 15-12-2017 Eindhoven  (NB) Plaza Future  
Kruistocht 16-12-2017 Eindhoven  (NB) Plaza  Futura 
Kruistocht 21-12-2017 Haarlem  (NH)  Toneelschuur 
Kruistocht 22-12-2017 Haarlem  (NH)  Toneelschuur 
Kruistocht 23-12-2017 s-Hertogenbosch (NB)  Theater aa 
Zohre 20-4-2017 's-Gravenhage (ZH) Theater aa het Spul Geparafeerd 
Zohre 21-4-2017 s-Gravenhage (ZH) Theater aa het Spui waarmerinsdoeeifld 
Zohre 22-4-2017 's-Gravenhage (ZH) 
Zohre 26-4-2017 Deventer (0V) Theater  Bo kunde 
Zohre 28-4-2017 Apeldoorn (GLD) 

het 

Theater & C ngres orph .9tI1RTLOlU 
Zohre 29-4-2017 leiden (ZH) Theater Ins (au 
Zohre 3-5-2017 Roosendaal  (NB)  Schouwburg e Krifj ~ 

4 
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7. Speellijst 20V (vervolg) - - - 

Productie Datum uitvoering Plaats Podium 

Zohre 4-5-2017 Amstelveen  (NH)  Cultuurcentrum Griffioen 

Zohre 5-5-2017 Alkmaar  (NH)  Theater de Vest 

Zohre 6-5-2017 Amersfoort (UT) Theater De Lieve Vrouw 

Zohre 9-5-2017 Utrecht (UT) Theater Kikker 

Zohre 10-5-2017 Utrecht (UT) Theater Kikker 

Zohre 12-5-2017 Heerenveen (FR) Posthuls Theater 

Zohre 13-5-2017 Bovenkarspel  (NH)  Het Postkantoor 

Zohre 16-5-2017 Parijs  Theatre  de Ia  Ville  

Zohre 19-5-2017 Haarlem  (NH)  Toneelschuur 

Zohre 20-5-2017 Haarlem  (NH)  Toneelschuur 

Zohre 24-5-2017 's-Gravenhage (ZH) Theater aan  hat  Spul 

Zohre 30-5-2017 Amsterdam  (NH) Frascati  Theater 

Zohre 31-5-2017 Amsterdam  (NH) Frascati  Theater 

Zohre 1-6-2017 Amsterdam  (NH) Frascati  Theater 

Zohre 2-6-2017 Amsterdam  (NH) Frascati  Theater 

Zohre 3-6-2017 Amsterdam  (NH) Frascati  Theater 

Zohre 15-6-2017 Rotterdam (ZH) Ro Theater 

Zohre 16-6-2017 Rotterdam (ZH) Ro Theater 

Zohre 17-6-2017 Rotterdam (ZH) Ro Theater 

Zohre 20-6-2017 Rotterdam (ZH) Rotterdamse Schouwburg 

Zohre 7-9-2017 Amsterdam  (NH)  Theater  Bellevue  

Zohre 12-9-2017 Utrecht (UT) Theater Kikker 

Geparafeerd 
voor waa erkingsdoeleinden 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Marjolijn van Heemstra 

A. Verklaring overdo in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Marjolijn van Heemstra te 
Amsterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Marjolijn van 
Heemstra per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 
overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten. 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2017 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot 
stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de 
subsidiebeschikking en het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2017; 
2. de exploitatierekening over 2017; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 
ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol van de 
Meerjarige Regeling 2017-2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Marjolijn van Heemstra zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij  assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. 
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Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd 
Op de jaarrekening 2016 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de 
ter vergelijking opgenomen bedragen in de winst-en-verliesrekening en de 
daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen 
bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 
• de prestatieverantwoording; 
• de speellijst; 
• de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat: 
• alle informatie bevat die op grond van het Handboek Verantwoording 

Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten 
is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en 
ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of 
de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 
Nederlandse Standaard 720 en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 
2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met 
het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het 
Fonds Podiumkunsten en de Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven van 
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten en de Richtlijn 640 
Organisaties-zonder-winststreven van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk 
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 
onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. 
Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 



31331634MvS18032806305330 

Pagina 3 van 4 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De met  governance  belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen 
van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 
fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel 
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, 
van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis 
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en 
omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met 
de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening 
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan 
bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend 
zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel 
om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de stichting; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 
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het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continulteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 
is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming 
haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de 
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de met  governance  belaste personen onder andere over 
de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante 
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Wij bevestigen aan de met  governance  belaste personen dat wij de relevante 
ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. 

Nijkerk, 29 maart 2018 

Alfa Accountants B.V. 

drs. M.J. van Strijdhoven RA 

Paraaf voor waarmerk 5doeleinden: 
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Rapport van feitelijke bevindingen inzake de prestatieverantwoording 2017 

Aan: het bestuur van Stichting Marjolijn van Heemstra 

Opdracht 
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot 
Mode!  Ill-P voor de prestatieverantwoording 2017 zoals omschreven in onze 
opdrachtbrief van 20 november 2017. Deze rapportage bevat de uitkomsten van 
deze werkzaamheden. 

Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over 
de in dit rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen 
conclusie trekt. Wij wijzen u er op dat indien wij aanvullende werkzaamheden 
zouden hebben verricht of een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben 
uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor 
rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen. 

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden 
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4400, "Opdrachten tot het verrichten 
van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële 
informatie". 

Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die wij met Stichting 
Marjolijn van Heemstra zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke 
bevindingen. De werkzaamheden ten aanzien van dit onderzoek zijn door het 
Fonds Podiumkunsten benoemd in de Bijlage bij het Controleprotocol Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke 
bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat 
op het in het Model  Ill-P voor de prestatieverantwoording opgenomen 
cijfermateriaal en toelichtingen geen accountantscontrole is toegepast en dat 
evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze 
rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van het 
in Model  Ill-P voor de prestatieverantwoording opgenomen cijfermateriaal en 
toelichtingen daarop. 

Het behoort niet tot onze taak om de prestatiegegevens opnieuw te meten en te 
onderzoeken om daarmee ook een uitspraak te doen over de uitkomsten van het 
proces. Het beoordelen van deze uitkomsten vormt derhalve geen onderdeel van 
onze taak. 



3133 1634MvS18O328O63O533O 

Pagina 2 van 3 

Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden 
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht: 

• Wij zijn nagegaan of het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken 
en verstrekken van de prestatiegegevens is beschreven; 

• Wij zijn nagegaan of in de beschrijving van het proces 
beheersingsmaatregelen, waaronder functiescheiding en 
bezoekersregistratie, zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid van 
de prestatiegegevens te waarborgen; 

• Wij zijn door middel van deelwaarneming, waarvan de omvang 
afhankelijk is van het aantal malen per jaar dat het proces wordt 
uitgevoerd, nagegaan dat het proces en de daarin opgenomen 
beheersingsmaatregelen bestaan conform de beschrijving; 

• Wij zijn nagegaan of de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met 
betrekking tot het proces zijn vastgelegd; 

• Wij zijn nagegaan dat de in de prestatieverantwoording opgenomen 
producties (nieuwe en reprises, al dan niet als coproductie) zijn 
opgenomen in de financiële administratie; 

• Wij zijn voor een deelwaarneming van 10 prestaties nagegaan dat deze 
zijn geregistreerd in het  online  registratiesysteem van Fonds 
Podiumkunsten, voor wat betreft productie/voorstelling, datum, type 
activiteit, podium/zaal/locatie/festival, betalende en niet-betalende 
bezoekers; 

• Wij zijn voor een deelwaarneming van 10 prestaties nagegaan dat deze 
daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende 
documentatie (contracten / borderellen/ programma's/ publicaties/ 
uitingen/ agenda's/ mediaberichtgeving/ flyers! posters); 

• Wij zijn voor een deelwaarneming van 10 prestaties nagegaan dat de 
verantwoorde bezoekersaantallen, betalend en niet-betalend, 
onderbouwd worden door onderliggende documentatie (borderellen, 
afrekenstaten). 

Beschrijving van de feitelijke bevindingen 
Wij hebben vastgesteld, dat het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken 
en verstrekken van de prestatiegegevens is beschreven; 

• Wij hebben vastgesteld, dat in de beschrijving van het proces 
beheersingsmaatregelen, waaronder functiescheiding, zijn opgenomen 
om de juistheid en volledigheid van de prestatiegegevens te waarborgen; 

• Wij hebben middels een deelwaarneming van 10 prestatiegegevens 
vastgesteld dat het proces en de daarin opgenomen 
beheersingsmaatregelen bestaan conform de beschrijving; 

• Wij hebben vastgesteld dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
met betrekking tot het proces zijn vastgelegd; 

• Wij hebben vastgesteld dat de in de prestatieverantwoording opgenomen 
producties (nieuwe en reprises, al dan niet als coproductie) zijn 
opgenomen in de financiële administratie; 

• Wij hebben voor een deelwaarneming van 10 prestaties vastgesteld dat 
deze correct zijn geregistreerd in het  online  registratiesysteem van 
FPK!OCW, voor wat betreft productie/voorstelling, datum, type activiteit, 
podium/zaal/locatie/festival, betalende en niet-betalende bezoekers; 

• Wij hebben voor een deelwaarneming van 10 prestaties vastgesteld dat 
deze daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, aan de hand van 
onderliggende documentatie (contracten I borderellen/ programma's/ 
publicaties/ uitingen/ agenda's/ mediaberichtgeving/ flyers/ posters); 
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• Wij hebben voor een deelwaarneming van 10 prestaties vastgesteld dat 
de verantwoorde bezoekersaantallen, betalend en niet-betalend, 
onderbouwd worden door onderliggende documentatie (borderellen, 
afrekenstaten). 

Beperking in verspreidingskring en het gebruik 
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor Stichting Marjolijn van Heemstra en 
het Fonds Podiumkunsten aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het 
doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij 
verzoeken u derhalve de rapportage niet aan anderen te verstrekken zonder onze 
uitdrukkelijke toestemming vooraf. 

Nijkerk, 29 maart 2018 

Alfa Accountants B.V. 

drs.  M 4J~ n Strijdhoven RA 

Paraaf voor W~7  
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Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording 

Marjolijn van Heemstia 2017 

HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR 
Producties 

Nieuwe producties I 1 
Reprise producties 0 

Nieuwe Co-producties 2 1 
Reprise Co-producties 0 

Totaal aantal producties 3 2 
- 

HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR 
Bezoeken per  categoric  

Nieuwe producties 232 

Reprise producties 0 

Nieuwe Co-producties 9468 

Reprise Co-producties 0 

Totaal aantal bezoeken 9700 
- 

6100 

HUJI)IG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR 
Regionale spreiding van 
voorstellingen/concerten 

Noord 5 4 
Oost 2 2 
Midden I 2 
West 8 7 

Zuid 14 5 

Amsterdam 17 6 

Rotterdam 8 8 

Den Haag 7 6 

Utrecht 6 4 
Buitenland lO 6 

Totaal aantal uitvoeringen 78 50 

Waarvan in Standplaats 17 7 

Waarvan schoolvoorstellingen 5 24 

HUIDIG BOEKJAAR 2017 - BEGROTING VORIG BOEKJAAR 
Regionale spreiding van 
bezoekers 

Noord 621 

Oost 205 

Midden 126 

West 764 

Zuid 1366 

Amsterdam 2251 

Rotterdam 1087 

Den Haag 903 

Utrecht 788 

Buitenland 1589 150 

Totaal aantal bezoekers 9700 6100 

Waarvan in standplaats 2251 

Waavan schoolvoorstellingen 901 600 

Aanvullende gegevens bezoekers 

Reguliere voorstellingen 

Schoolvoorstellingen 

Totaal 

Waarvan betalend (regulier) 

HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAR_— - 

8799 535 Geparafeerd 1 
901 60 

voor W erkjngsd.oeidliden 
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Waarvan niet betalend (regulier) 1191 400 

HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR 

Overige gegevens activiteiten 

Educatieve activiteiten 9 1 

Inleidingen 0 5 

Anders/Overige 
32 17 

(toe te lichten in verslag) 

Totaal 41 23 

hUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR 

Aantal voorstellingen over de 
twee circuits (kleine en grote zaal) 

Grote zaal (>400 stoelen) 4 

Kleine zaal (<400 stoelen) 74 50 

Totaal 78 50 

Geparafeerd 

V arm rkingsdoeleinden 

Aifa Accountants B.V. 
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