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Uit: Lawrence of Arabia

WAAR SYKES EN PICOT HUN STREEP 
TROKKEN STAAN HONDERD JAAR  
LATER IS-STRIJDERS MET ZWARTE 
VLAGGEN OM DEZE ZELFDE STREEP UIT 
TE WISSEN. ZE VERKLAREN DE  
OORLOG AAN SYKES EN PICOT, DIE AL 
EEN EEUW DOOD ZIJN: HET HEDEN IN 
GEVECHT MET HET VERLEDEN.
ALSOF OP DIE GRENS DE TIJDEN DOOR 
ELKAAR LOPEN. SPOKEN VAN NU IN 
OORLOG MET DE SPOKEN VAN TOEN.
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Na een relatief rustig 2018 was 2019 weer een 
overvol jaar. De voorstellingen Stadsastronaut 
en Lawrence of Arabia gingen in première, er 
kwam bij de VPRO een podcast uit gebaseerd 
op Stadsastronaut, ik ging op vaste basis bij De 
Correspondent aan de slag en gaf een reeks 
lezingen over hoe we hier op aarde kunnen leven 
met de blik van een ruimtevaarder.

Naast het werk voor de stichting was ik als 
dramaturg betrokken bij de voorstelling Pronk 
van Anoek Nuyens die, net als ik, persoonlijk, 
politiek en documentair theater maakt. Ik schreef 
gedichten bij een grote overzichtstentoonstelling 
van fotograaf Viviane Sassen, liedteksten voor 
Wende Sneijders en opiniestukken voor NRC 
Handelsblad. Één van die stukken, een oproep 
aan de regering om een meer vooruitstrevend 
klimaatbeleid te voeren, leidde tot een lobbygroep 
van een paar duizend invloedrijke vrouwen die zich 
als ‘micro-lobbyist’ willen gaan inzetten voor een 
effectievere aanpak van de klimaatcrisis. 

Het was een jaar van touren, schrijven, 
organiseren en ook een jaar waarin ik me begon af 
te vragen of ik de structuur waarin ik nu werk nog 
kan voortzetten in het volgende kunstenplan. Hier 
kom ik later op terug. 

Het was fantastisch om de thematiek van 
Stadsastronaut zo grondig te kunnen uitwerken 
en te merken hoe een verhaal langzaam maar 
zeker steeds meer een eigen publiek vindt. Het 
bevestigde mijn vermoeden dat een nieuwe manier 
van touren goed zou passen bij mijn werk. Een 
tournee waarin ook een audio-verhaal, lezingen 
en artikelen worden gebruikt om het verhaal bij 
een publiek te krijgen. Waarin het begrip ‘podium’ 
breder geïnterpreteerd mag worden en de inhoud 
vele vormen heeft.  

Winter/Voorjaar 2019
Het jaar begon met de repetities van 
Stadsastronaut, de solovoorstelling die ik maakte 
met Theater Rotterdam. Een persoonlijk verhaal 
over het verlangen naar een nieuw perspectief 
op – nou ja, alles. Een zoektocht die mij vanuit 
mijn slaapkamer – waar ik tijdens een slapeloze 
nacht lig te tobben over de toekomst van deze 
rommelige wereld – naar het heelal brengt en via 
het heelal naar het aquarium van mijn buurman. 
Een voorstelling over tijd en ruimte en liefde 
voor wat leeft waarin de klimaatcrisis en de 
maatschappelijke kloof verbonden worden.
Het was een prettig werkproces met een team dat 
ik al goed kende. In de regie van Erik Whien werd 
er gekozen voor een sobere theatrale vertaling. 
Daar stond een volle en kleurrijke soundscape 
van Roald van Oosten tegenover. Het decor 
van Wikke en Marloes was zowel simpel als 
monumentaal, een gigantisch doek waarop de 
helft van de voorstelling een eindeloze reeks 
beelden werd geprojecteerd. Verder had ik een 
geweldige stagiaire, Anne Kuit, die zich boog over 
de randprogrammering. In samenwerking met de 
educatie-afdeling van Theater Rotterdam zette 
zij een jongerenworkshop op en plande ze in een 
groot aantal theaters doorgesprekken waarin 
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publiek met een toekomstdenker doorpraatte over 
de thematiek van de voorstelling.
Eind februari ging de voorstelling in première. De 
recensies en publieksreacties waren goed. Toch 
had ik zelf het gevoel dat ik met deze voorstelling 
niet altijd op de juiste plek was tijdens het vaste 
rondje langs de theaters. Het is vreemd een 
lans te breken voor een radicaal andere manier 
van kijken in een theater dat zelf niets aan 
vernieuwing of vergroening doet. Soms maakt 
de context je verhaal in zekere zin ‘ongevaarlijk’. 
Het wordt een act die ophoudt na het applaus. 
De doorgesprekken konden daar soms bij helpen, 
maar niet elk theater zat te wachten op zo’n 
programma.
Dit gevoel was trouwens niet nieuw. Ook in 2018 
noemde ik dit ongemak in het jaarverslag. Wat 
wél nieuw was waren de vele verzoeken die na 
de première van Stadsastronaut binnen kwamen 
om de voorstelling op locatie te komen spelen. 
Hiermee, merkte ik al snel, kon ik een nieuwe, 
zeer betrokken groep aanspreken voor wie de 
voorstelling meer was dan een avond uit.
Een aantal keer werd het verhaal (soms een 
iets ingekorte versie) ingezet als startpunt 
van een conversatie over het veranderen van 
perspectieven. Zo opende ik We make the city 
in Amsterdam, waar een grote groep experts bij 
elkaar kwam om na te denken over toekomstige 
klimaatadaptie in onze regio, stond ik op het 

duurzaamheidsfestival van de ASN bank en sprak 
ik voor schoolbestuurders op zoek naar handvaten 
voor toekomstige onderwijsvernieuwing.

Stadsastronaut heeft een grote invloed gehad op 
mijn eigen manier van leven. Het grote onderzoek 
dat eraan voorafging leerde mij ongelooflijk veel 
over hoe we holistisch kunnen kijken naar het 
weefsel dat we vormen met alles wat leeft. Het 
heeft me doen inzien hoe groot en fundamenteel 
de mentaliteitsverandering is die we nodig hebben 
om de dingen werkelijk ten goede te keren. Een 
mentaliteitsverandering die ook moet worden 
doorgevoerd in de manier waarop we theater 
maken. 
Hoe kun je compenseren voor een tournee?  
Hoe kun je met minder impact produceren?
Stadsastronaut is gemaakt met uitsluitend 
tweedehands materialen. We hebben €2.500,- 
geïnvesteerd in bomen (bomenstichting.nl) ter 
compensatie van onze impact op het milieu. Het 
zou mooi zijn als het zoeken naar compensatie 
een vast onderdeel wordt van elke productie, 
zodat we ook aan de achterkant werken aan 
schoonheid en samenhang. 

Ook op mijn netwerk had Stadsastronaut veel 
invloed. Door de lezingen boorde ik in snel tempo 
een reservoir aan van vernieuwers en vergroeners 
waar ik nog steeds veel contact mee heb. En een 
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grote praktische consequentie van de voorstelling 
was dat ik als correspondent ruimtevaart bij 
De Correspondent aan de slag ging. Sinds 
maart 2019 schrijf ik op vaste basis over wat de 
ruimte betekent voor ons hier op aarde en hoe 
het perspectief van de ruimtevaarder ons met 
nieuwe ogen naar de aarde kan laten kijken. Het 
plan is om in het voorjaar van 2021 een boek uit 
te brengen over mijn zoektocht naar een groter 
perspectief op onszelf en de aarde.   
Ik heb bij deze voorstelling opnieuw gemerkt 
hoeveel het oplevert als ik rondom mijn projecten 
ruimte inbouw voor mogelijke groei. Als er genoeg 
tijd en ruimte is kan een voorstelling bijna altijd 
een nieuwe vorm krijgen en kan het verhaal veel 
meer publiek bereiken. Het probleem is wel dat 
je niet altijd van tevoren kunt zien wat het vervolg 

precies zal worden. Het is een organisch proces 
dat maar gedeeltelijk te plannen valt. Ook dit is 
iets waar ik op terug zal komen in de afsluiting van 
dit jaarverslag. 

In de loop van het voorjaar kwamen we tot de 
conclusie dat we een manier moesten vinden 
om mij wat werk uit handen te nemen. Er 
bleven te veel praktische zaken liggen, zoals de 
organisatie van de lezingen. Anne Kuit bleek de 
gedroomde artistieke assistent om ons kleine 
team te versterken. Ze kent mijn werkwijze en de 
theaterwereld, is gedreven, kan schrijven en houdt 
van ongebaande paden. Sinds mei 2019 neemt 
zij een paar uur in de week taken over waar ik niet 
aan toekom. Een relatief kleine investering die mij 
ongelooflijk veel rust heeft gegeven.

BESTUURSVERSLAG

JE LIGT DUS WAKKER IN HET EINDE DER TIJDEN.
JE ZOEKT IETS IN DEZE SCHEMERING.
EEN INZICHT. OF NEE, EEN UITZICHT.
PERSPECTIEF.
DAT BEN JE KWIJT, JE BENT DE TOEKOMST KWIJT.
DAT VANZELFSPREKENDE GEVOEL DAT JE NOG VAN 
ALLES TOE KOMT: VERDWENEN,
MET DE BOSSEN, DE IJSKAPPEN, DE WITTE 
NEUSHOORNS.
EN NU ZIT JE ZONDER. MÉT KINDEREN EN ZONDER 
TOEKOMST.
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Naast de geplande projecten en de dingen die 
voortkwamen uit Stadsastronaut plantte ik in 
het voorjaar van 2019 ook alvast een zaadje 
voor een toekomstig project. Ik ben al lange tijd 
geïnteresseerd in de vraag waarom de families die 
profijt hebben gehad van het kolonialisme zich zo 
weinig mengen in het gesprek hierover. Zelf kom ik 
uit zo’n familie. 
De kaart van Suriname staat vol met de 
achternamen van mijn voorouders – de Van 
Heemstra top, het Van Asch van Wijk gebergte, de 
Savornin Lohmanlaan. 
Families als die van mijn vader hebben een enorm 
koloniaal archief maar praten daar nauwelijks 
over. Uit schaamte, uit angst, uit luiheid. Ik wil al 
lange tijd juist in die kringen het gesprek over de 
koloniale mentaliteit op gang brengen, dus toen 
het Mauritshuis mij in mei ’19 uitnodigde een 
avond te organiseren in het museum zag ik dat als 
een mooi startpunt voor dit onderzoek. 
Het werd een avond in het teken van de koloniale 
mentaliteit die nog altijd onderdeel is van ons 
systeem. Mijn zus werkte het dagboek uit van 
een voorvader die in de jaren 10 de Volzberg in 
Suriname beklom en daar een groot plakkaat 
met ‘Van Heemstra’ neerlegde om daarmee 

die tropische berg te claimen. In een van de 
zalen vertoonden we de eerste film die ooit van 
Suriname gemaakt werd, in opdracht van dezelfde 
man die zich de Volzberg wilde toe-eigenen. Mijn 
zus en ik voerden gesprekken met bezoekers over 
de erfenis van het koloniale verleden en legden 
de vraag voor wat nazaten van kolonialen zouden 
kunnen of moeten doen met die geschiedenis.
Het Mauritshuis was enthousiast en heeft 
aangegeven ook bij de vervolgstappen van dit 
onderzoek betrokken te willen zijn. Uiteindelijk 
moet dit onderzoek leiden tot een voorstelling, 
maar het zou daarnaast ook een podcast, een film 
of een boek kunnen worden.
 
 
Zomer 2019
De zomer van 2019 stond in het teken van de 
nieuwe voorstelling: Lawrence of Arabia.
Een voorstelling over de beroemde blockbuster 
waarin de Engelse officier T.E. Lawrence de 
hoofdrol speelt. T.E. Lawrence leidde de Arabische 
opstand tegen de Ottomanen. Dit in opdracht van 
de Engelsen nadat het Ottomaanse rijk de kant 
van de Duitsers had gekozen en olierijke gebieden 
dus misschien wel naar de vijand zouden gaan.  
Lawrence of Arabia is in het Westen het 
beroemdste verhaal over de eerste wereldoorlog 
in het Midden Oosten. Een oorlog die ons 
opzadelde met grote conflicten die nog altijd 
spelen in de Arabische wereld en effect hebben 
op de wereldwijde geopolitiek. In de blockbuster 
(gemaakt in de jaren zestig) wordt het hele verhaal 
verteld vanuit het Westerse perspectief. Wij wilden 
in de voorstelling alle perspectieven toevoegen die 
we misten in de film. 
Al in 2018 had ik besloten dat ik niet mee zou 
gaan op tournee. Twee tournees in een jaar bleken 
simpelweg niet te combineren met twee kleine 
kinderen. Daarbij heb ik naast het theater andere 
werkzaamheden die vaak niet simpelweg on hold 
kunnen worden gezet als er een tournee gepland 
staat.

Sadettin en ik hadden besloten om voor de 
voorstelling drie stagiaires aan te nemen. Ik zou 
de tekst en de dramaturgie op me nemen. De 
eindregie was in handen van Eva Line de Boer.
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Voor het schrijven van de tekst combineerde 
ik de research die ik in de zomer had gedaan 
met de interviews die ik had afgenomen met de 
stagiaires en Sadettin. We wilden laten zien hoe 
alle kleine, persoonlijke geschiedenissen met ‘de 
grote’ wereldgeschiedenis zijn verweven. Hoe 
iedereen, linksom of rechtsom, een aandeel heeft 
in het gigantische verhaal dat ons verbindt. En zo 
rolden ook de geschiedenis van de Nederlandse 
woonwagenbewoners, statuslozen uit Benin en 
Turkse schaamte het verhaal in. 

Najaar 2019
In september startten de repetities. Het was een 
spannend en ook wat rommelig proces. Vlak voor 
de repetities bleek een van de stagiaires auditie 
te mogen doen voor een grote NETFLIX serie en 
moest ze dagen missen om team en regisseurs 
te ontmoeten. Daarnaast had Sadettin einde 
van de zomer op de valreep besloten om toch 
ouderschapsverlof te nemen. Heel begrijpelijk 
én noodzakelijk, maar lastig om last-minute te 
organiseren. 
Er werd een vervanger geworden in de vorm van 
acteur Bram van de Kelen. Met wat vallen en 
opstaan bereikten we de première. 

Voor mij was het een bijzondere stap om nu 
eens niet zelf op het podium te staan, maar een 
tekst te schrijven voor anderen. Ik vond het heel 
leerzaam om tijdens het repetitieproces – als 
Eva en Sadettin er niet waren – met de acteurs 
te werken en ze te helpen de teksten eigen te 
maken. Het was goed te merken dat mijn manier 
van schrijven en maken ook kan werken als ik zelf 
geen vertolker ben van het verhaal. 

We wisten al vroeg dat het verhaal van Lawrence 
zich goed zou lenen voor randprogrammering. De 
thematiek is zeer actueel en het schrijven/maken 
van alternatieve geschiedenissen is misschien 
wel noodzakelijker dan ooit. Er wordt met recht 
en reden steeds vaker getornd aan de dominante 
verhalen waarin al te veel stemmen niet gehoord 
worden en perspectieven niet gezien.
Verschillende ideeën passeerden de revue. We 
wilden bijvoorbeeld een internationale conferentie 

organiseren waarin we honderd jaar na dato met 
Arabische en Europese kunstenaars zouden 
terugblikken op het rampzalige verdrag van Sykes 
en Picot dat het Midden-Oosten verdeeld tussen 
Frankrijk en Engeland. Ik denk nog altijd dat dit 
een geweldig plan is, alleen kregen we dat met de 
beschikbare tijd niet voor elkaar. 
Wat we wel voor elkaar kregen was het bij elkaar 
krijgen van een groep betrokken geschiedenis- 
en maatschappijleer docenten waarmee we 
gaan onderzoeken hoe we het materiaal uit de 
voorstelling de klassen in kunnen krijgen. 

Na afloop van onze laatste voorstelling hebben 
we een eerste brainstorm gehouden om te 
inventariseren hoe we de docenten het beste 
van dienst kunnen zijn. We kwamen er al snel 
op uit dat de uitgebreide research die we deden 
makkelijk tot een lesprogramma zou kunnen 
worden omgevormd. De docenten willen graag 
meer aandacht besteden aan de ongehoorde 
stemmen uit de geschiedenis van het Midden 
Oosten maar hebben geen tijd om daar de juiste 
informatie over te vinden. Met behulp van onze 
bronnenlijst en de tekst van de voorstelling zouden 
ze een reeks lessen kunnen geven waarin de 
relatie tussen Europa en het Midden Oosten vanuit 
een ander perspectief bekeken wordt. We zijn om 
dit moment samen met de docenten een website 
aan het ontwikkelen waar ze dit materiaal op 
kunnen vinden. 

PODCAST:
Te beluisteren via NPO Radio 1, Spotify en de 
apps van Google en Apple. 
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Na de première van Lawrence begon ik bij de 
VPRO met het maken van een podcastversie van 
Stadsastronaut. Het moest een serie in drie delen 
worden, wat betekende dat ik anders naar de 
boog van het verhaal moest gaan kijken. Ik heb 
wat extra teksten geschreven en een paar dingen 
verplaatst, waardoor het meer een serie werd dan 
een afgerond geheel.
De podcast kwam begin december online en werd 
uitgezonden in het programma ‘De Verhalen’ van 
Radio 1. De redactie van VPRO radio was zeer 
enthousiast over de podcast en heeft gevraagd 
om deze winter nog samen te komen om een 
vervolg te plannen.

Terugkijkend
Met het laatste jaar van dit kunstenplan in het 
vooruitzicht was het einde van 2019 ook een 
moment om de balans op te maken. Wat heeft 
de structuur waarin ik nu werk voor mij betekent? 
Waarin ben ik gegroeid en wat komt er niet van de 
grond?

Met het oog op het vorige jaarverslag is het goed 
om in ieder geval nog even in te gaan op de pr/
marketing. Aan het einde van 2018 had ik goede 
hoop dat we in 2019 een grote slag zouden 
slaan wat de PR betreft. Dit is maar gedeeltelijk 
gebeurd. Ik was veel aanwezig in de media 
maar dat kwam eerlijk gezegd niet door een hele 
bewuste marketing strategie. 
Waar ik eerder dacht dat een bureau of slimme 
pr medewerker de bekendheid van mijn werk 
aanzienlijk zou kunnen vergroten, ben ik daar nu 
niet zo zeker meer van. Ik heb veel rondgevraagd 
naar ervaringen van anderen met social media 
specialisten en marketing strategen en kwam 
tot de conclusie dat alle dure adviezen feitelijk 
neerkomen op de simpele stelregel dat je vooral 

online aanwezig moet zijn. Dat ben ik, en mijn 
accounts worden langzaam maar zeker meer 
gevolgd. Wat qua bekendheid nog het beste 
werkt, is de manier waarop mijn verhalen in 
steeds een andere vorm opduiken. Daardoor 
komen verschillende mensen mij op verschillende 
platforms tegen. We hebben uiteindelijk besloten 
geen duur marketingbureau in te huren en daar 
ben ik erg blij om. Sommige mensen groeien 
gestaag, mensen zoals ik, en dat voelt prima. 
Uiteraard werken we nog wel gewoon met 
een theatermarketeer maar huren we dus niet 
aanvullend een marketingbureau in.

Zoals ik al schreef was dit een moment van 
terugkijken en bezinnen. Ik heb op een rijtje gezet 
wat ik de komende jaren wil maken en hoe ik mijn 
werkpraktijk wil inrichten. 

Doorwerken zoals ik dat nu doe zou betekenen 
dat we moeten uitbreiden want met de kleine 
organisatie die we hebben is het moeilijk om alle 
verschillende werkvelden te blijven verbinden. 
Je kunt een voorstelling meer gewicht en impact 
geven door er ook een podcast van te maken, 
er een lezingenreeks uit voort te laten komen 
en er artikelen over te schrijven. Maar dan moet 
je wel de tijd en de ruimte hebben om dat met 
aandacht te doen. En die is er vaak niet. De 
speelverplichting van het fonds is zeer begrijpelijk 
maar voor iemand met mijn soort werkpraktijk 
moeilijk op te brengen.
Er is een structuur te bedenken waarin je deze 
‘spin-offs’ uitbesteed; iemand anders de artikelen 
laat schrijven en de podcast laat maken, maar 
in mijn geval is dat geen optie. Mijn werk is 
zo persoonlijk dat het nauwelijks valt uit te 
besteden. Bovendien wil ik geen directeur van een 
organisatie zijn, ik wil de maker zijn, de schrijver, 
de onderzoeker. Juist in die veelvormigheid schuilt 
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de kracht van mijn werk. 
Maar je kunt niet écht investeren in andere vormen 
en domeinen als die altijd moeten wijken voor 
het dwingende ritme van repeteren en touren. 
Je kunt niet écht multidisciplinair werken als je 
prestaties worden afgemeten aan één discipline 
(de podiumkunst) waardoor je wat je maakt zoveel 
mogelijk die richting in buigt. Je kunt niet écht het 
experiment omarmen als alles al voor vier jaar vast 
moet staan. 
Voor mij zou het alles uitmaken als -bijvoorbeeld- 
het bereik van een podcast mag worden 
meegeteld in de speelbeurten en als de inkomsten 
die ik genereer uit bijvoorbeeld mijn schrijven 
voor de Correspondent bij de baten mogen 
worden opgeteld. Als er échte ruimte is voor 
interdisciplinariteit. 

Terugkijkend op de vier voorstellingen die ik tot 
nu toe heb gemaakt dit kunstenplan denk ik dat 
het beter was geweest als dat er twee waren 
geweest. Projecten konden niet worden uitgediept 
zoals ik dat gewild had omdat er een dwingende 
verplichting was. 
Ik vind mijn theaterwerk essentieel en ik begrijp 
natuurlijk dat er concrete output nodig is, maar de 
prestatieverantwoording holt (mij) uit. 

Het volgende kunstenplan wil ik twee grote 
projecten opzetten die beiden tot een voorstelling 
moeten leiden. Een jaar research (met output in 
de vorm van lezingen, tussentijdse presentaties, 
artikelen etcetera) en een jaar schrijven, maken en 
touren. Met de ervaringen van de afgelopen jaren 
weet ik nu dat ik dan voldoende ruimte heb om 
een nieuwe route te volgen als die zich aandient, 
om een onverwachte samenwerking aan te 
kunnen gaan en om de voorstellingen de aandacht 
en context te kunnen geven die ik ze wil geven. 

Stadsastronaut Artis
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9-9-2019 Blauwe planeet – De Groene Amsterdammer
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Kunst & Cultuur
Toneel: ‘Stadsastronaut’

Blauwe planeet
Marijn van der Jagt
27 februari 2019 – uit nr. 9

ʻIk kan niet slapen, want de wereld is zo mooi’,

verzuchtte het zoontje van

zanger/liedjesschrijver Stef Bos op een avond.

Het werd de kernzin van een zachtaardig lied,

dat de luisteraar optilt in optimisme. De

nieuwe theatersolo van Marjolijn van

Heemstra voor Theater Rotterdam begon bij

het omgekeerde gevoel. In de heetste zomer in

Nederland ooit gemeten lag Van Heemstra

wakker van de zorgen om de toenemende

bedreigingen van onze planeet. Staand voor

een doek dat het toneel afschermt, keert ze

terug naar die nacht. Stef Bos kan wel zeggen dat je het kind in jezelf moet opzoeken,

maar zijn zoontje heeft de kennis nog niet die volwassenen aanvliegt als ze erbij stilstaan.

Er is een verschil tussen iets weten, zegt Van Heemstra, en ʻiets wéten en denken: holy

shit!’.

Je gedachten stoppen is een strategie om met deze dreiging te dealen. De wereld in je

hoofd weer klein proberen te maken. Maar het bijzondere van Van Heemstra is dat zij dit

in haar boeken, essays en theatervoorstellingen juist níet doet. Waar de meeste mensen

proberen om hun ogen te sluiten voor ongemakkelijke waarheden en kwesties die veel te

groot zijn voor één individu treedt zij deze met open vizier tegemoet. Van het malende

brein dat ons ’s nachts wakker houdt, maakt zij een wapen. De troost, de herkenning en de

spanning in Van Heemstra’s theater komen niet van de grote emoties. Wat zij ten tonele

voert is het spektakel van de denkkracht. Ze ontwart haar eigen gedachten en gevoelens,

verzamelt er nóg meer kennis over, gaat op onderzoek uit, ensceneert ontmoetingen,

formuleert inzichten. En wat ze stap voor stap laat ontstaan is nieuwe verbintenissen.

p
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Haarlem enomgeving

Het is een stikhete nacht middeninde zomer van 2018 en Marjolijn vanHeemstra kan niet meer slapen. Deberichten over natuurrampen enklimaatverandering op haar tele-foon zijn onontkoombaar en angst-aanjagend. In Stadsastronaut ver-telt ze een uiterst persoonlijk ver-haal over haar nachtelijk gepieker

en haar poging tot een oplossing. Marjolijn van Heemstra maaktgeëngageerd ’documentair onder-zoekstheater’, zoals eerder ’Jere-mia’, gemaakt in samenwerkingmet Sadettin Kirmiziyüz over degeschiedenis van het vrije woord inNederland; ’Als ik de liefde nietheb’, over misbruik in de katholie-ke kerk en Zohre, een Afghaans-Nederlandse soap, gemaakt insamenwerking met de Afghaansevluchtelinge Zohre Norouzi.Van Heemstra is een begenadigdschrijfster en schrijft de tekstenvoor haar voorstellingen zelf. Zeschetst een herkenbaar beeld vanwat haar bezighoudt, in dit gevalvooral de vele rampenberichtenover de klimaatproblematiek. Droefenis
Als moeder van twee kleine kinde-ren levert het een dagelijks terug-kerend gevoel van droefenis op, alsze opgewekt haar kroost de leukediersoorten toont in vrolijke kin-derboekjes, terwijl ze in de krantleest hoe de ene na de andere soortaan het uitsterven is. Hoe, vraagtze zich af, moet je een toekomst-perspectief zien voor jezelf en jouwkinderen, als er zoveel deprimeren-de berichten zijn? Al piekerend en scrollend op hetinternet komt ze terecht bij eenfilmpje waarin astronauten be-schrijven hoe hun leven voorgoedveranderde op het moment dat zijonze planeet van grote afstandbekeken, het ’overzichtseffect’. Envanaf dat moment probeert ze alseen ’stadsastronaut’ precies zovanaf een zekere afstand heeldichtbij de dingen te komen. Zeleest in interviews met ruimtevaar-

ders wat de allerbelangrijkste ka-raktereigenschap is om een goedeastronaut te worden: vriendelijk-heid. En net wanneer je als toe-schouwer denkt: dat is leuk be-dacht maar misschien wel een tikjenaïef, blijkt Van Heemstra alweereen stap verder in haar denken. Als voorstelling is Stadsastronautuitermate sober. Ze vertelt zelfhaar verhaal dat wordt geïllus-treerd met foto’s, filmpjes en ge-luidsfragmenten. Van heel per-soonlijke foto’s van haar kinderenen de boekjes waaruit ze voorleesttot filmpjes over het heelal engesprekken met astronauten ofdeskundigen. 
Een belangrijke rol speelt onder-buurman Bob, een typische Am-sterdam-Noord-bewoner die eenleven leidt dat haaks staat op hethare. Zij de veganistische, idealisti-sche theatermaker met een lattemachiato, hij de laaggeschooldebierdrinker. Samen met Bob pro-beert ze een boom te planten inhun voortuin, wat leidt tot eentragikomisch verhaal over bureau-cratie en ambtenarij. Op zoek naareen manier om te leven tussenactivisme en cynisme in, houdt VanHeemstra een voorzichtig pleidooivoor geloof in de toekomst. 

Margriet Prinssen

Foto’s, filmpjes en geluids-fragmenten spelen een rol in
de voorstelling.

FOTO SANNE PEPER

Geloof 
in de

toekomst
Haar wekker geeft 04.48aan, het bekende tussen-uur – officieel is het ochtend maarhet voelt nog heel erg als nacht –,de beste tijd om te piekeren. 

T heater

Stadsastronaut. Van en met Marjolijn van Heem-stra. Regie: Erik Whien. Gezien: Theater Frascati, 19maart. Te zien in de Toneelschuur op 3 en 4 april.Info: theaterrotterdam nl

Marjolijn van
Heemstra over
natuur en klimaatadvertentie heb’, over misbruik in de katholie-ke kerk en Zohre, een Afghaans-Nederlandse soap, gemaakt insamenwerking met de Afghaansevluchtelinge Zohre Norouzi.Van Heemstra is een begenadigdschrijfster en schrijft de tekstenvoor haar voorstellingen zelf. Zeschetst een herkenbaar beeld vanwat haar bezighoudt, in dit gevalvooral de vele rampenberichtenover de klimaatproblematiek. Droefenis

Als moeder van twee kleine kinde-ren levert het een dagelijks terug-kerend gevoel van droefenis op, alsze opgewekt haar kroost de leukediersoorten toont in vrolijke kin-derboekjes, terwijl ze in de krantleest hoe de ene na de andere soortaan het uitsterven is. Hoe, vraagtze zich af, moet je een toekomst-perspectief zien voor jezelf en jouwkinderen, als er zoveel deprimeren-de berichten zijn? Al piekerend en scrollend op hetinternet komt ze terecht bij eenfilmpje waarin astronauten be-schrijven hoe hun leven voorgoedveranderde op het moment dat zijonze planeet van grote afstandbekeken, het ’overzichtseffect’. Envanaf dat moment probeert ze alseen ’stadsastronaut’ precies zovanaf een zekere afstand heeldichtbij de dingen te komen. Zeleest in interviews met ruimtevaar-

ders wat de allerbelangrijkste ka-raktereigenschap is om een goedeastronaut te worden: vriendelijk-heid. En net wanneer je als toe-schouwer denkt: dat is leuk be-dacht maar misschien wel een tikjenaïef, blijkt Van Heemstra alweereen stap verder in haar denken. Als voorstelling is Stadsastronautuitermate sober. Ze vertelt zelfhaar verhaal dat wordt geïllus-treerd met foto’s, filmpjes en ge-luidsfragmenten. Van heel per-soonlijke foto’s van haar kinderenen de boekjes waaruit ze voorleesttot filmpjes over het heelal engesprekken met astronauten ofdeskundigen. 
Een belangrijke rol speelt onder-buurman Bob, een typische Am-sterdam-Noord-bewoner die eenleven leidt dat haaks staat op hethare. Zij de veganistische, idealisti-sche theatermaker met een lattemachiato, hij de laaggeschooldebierdrinker. Samen met Bob pro-beert ze een boom te planten inhun voortuin, wat leidt tot eentragikomisch verhaal over bureau-cratie en ambtenarij. Op zoek naareen manier om te leven tussenactivisme en cynisme in, houdt VanHeemstra een voorzichtig pleidooivoor geloof in de toekomst. 

Margriet Prinssen

natuur en klimaat

9-9-2019 Van Heemstra’s betoog over de ondergang van onze planeet geeft geen oplossingen, maar zet wel aan tot reflectie (★★★☆☆) | De V…

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/van-heemstra-s-betoog-over-de-ondergang-van-onze-planeet-geeft-geen-oplossingen-maar-zet-wel-aan-t… 1/8

Van Heemstra’s betoog over deondergang van onze planeet geeft geenoplossingen, maar zet wel aan totreflectie ( )

Soepeltjes leidt Van Heemstra ons langs gedachtespinsels,
cijfers en foto’s van zichzelf en haar kinderen.

De wekker geeft 4.48 uur aan, het nachtelijk uur – of is het al ochtend?– waarop de existentiële paniek zomaar kan toeslaan. In het huis vanMarjolijn is het warm. De ventilator maakt overuren, maar blaastalleen hete lucht in de rondte. In een lucide ogenblik realiseertMarjolijn zich dat het écht slecht gaat met de aarde. Natuurlijk, nietsnieuws, maar dit is zo’n moment dat je echt denkt: shit!
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Omvang publiek voorstellingen

Geschreven door zakelijk leider Saskia Heerkens

In 2019 heeft de stichting twee producties 
gebracht: in het voorjaar Stadsastronaut en in 
het najaar Lawrence of Arabia, de zevenentwintig 
scenes	die	nog	misten	in	de	fi	lm.

In totaal hebben we in 2019, 84 voorstellingen 
gepresenteerd.
Stadsastronaut heeft 46 keer gespeeld; 38 in 
de tourneeperiode en nog 9 voorstellingen 
bijgeboekt. Die extra 9 voorstellingen speelden 
we een aantal keer in de reguliere versie, een 
keer in het Planetarium van Artis, en andere 
keren in een verkorte versie op diverse podia (zie 
inhoudelijk verslag). Lawrence of Arabia speelde 
38 voorstellingen.

Met 78 voorstellingen in 2017, 18 voorstellings-
activiteiten in 2018 en 84 in 2019, staat de teller 
op 180. Dat betekent dat er (tenminste) nog 20 
voorstellingen te spelen zijn voor eind 2020. 
We voorzagen daarin geen problemen. 
Nu het Corona virus om zich heen grijpt weten 
we uiteraard niet waar we aan toe zijn, maar de 
9 geplande voorstellingen van Stadsastronaut
zijn helaas geannuleerd. We zouden zomer 2020 
Voyagers maken in coproductie met Theater 
Rotterdam en muziekcollectief Pynarello; of en hoe 
die productie door kan gaan zijn we nu aan het 
bekijken, maar wij achten het zeer waarschijnlijk 
dat we de 20 voorstellingen die we nog moesten 

spelen in deze kunstenplanperiode, niet kunnen 
realiseren. 

Totaal bereikten we met 84 activiteiten in 2019, 
7911 mensen, gemiddeld 94 bezoekers per 
activiteit. 
Stadsastronaut bereikte in de zalen 4559 
bezoekers, een gemiddelde van 99 mensen per 
avond. Je wenst je altijd meer publiek en volle 
zalen, maar we zijn zeker niet ontevreden. 
Opvallend genoeg hadden we de grootste succes-
sen (in aantallen) in de bijgeboekte voorstellingen; 
in de niet-theater context waar het publiek op 
voorhand een specifi ekere interesse had.

Lawrence had 3352 bezoekers, gemiddeld 88 per 
avond. 
De voorstelling werd door de pers wisselend 
ontvangen, en ook wisselend bezocht. 
We moesten hard werken voor het publiek, terwijl 
de mensen in de zaal een geweldige avond 
hadden. Misschien dat het feit dat we de fi lm 
zo expliciet als uitgangspunt hadden, bij het 
publiek dat de fi lm niet kende, deed twijfelen te 
komen. Waar je op voorhand denkt een voordeel 
te hebben met een ‘haakje’ als deze fi lm, kan dat 
blijkbaar ook anders uitpakken.

Geografi sche spreiding:
We hebben in alle regio’s van Nederland onze 
voorstellingen getoond dit jaar, en ook in België 
(Antwerpen) gespeeld met beide producties.
- Regio Noord: 3 voorstellingen - Regio Oost: 
10 voorstellingen - Regio midden: 3 voorstellingen 

BESTUURSVERSLAG

publiek
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- Regio West: 17 voorstellingen - Regio Zuid:  
9 voorstellingen - Amsterdam: 18 voorstellingen 
- Rotterdam: 10 voorstellingen - Den Haag: 
4 voorstellingen - Utrecht: 7 voorstellingen - 
Buitenland, 3 voorstellingen.

De best bezochte regio’s zijn ook bij ons 
Amsterdam (gemiddeld 143), Rotterdam 
(gemiddeld 123), Den Haag (gemiddeld 90) en 
Utrecht (gemiddeld 87).
Amsterdam is natuurlijk altijd veel bespeeld; in 
dit geval kwamen er naast Theater Frascati en 
De Kleine Komedie ook speelbeurten bij van de 
bijgeboekte voorstellingen buiten het theater. 
Utrecht (stad en provincie): Naast 2 speelbeurten 
voor beide voorstellingen in Theater Kikker, 
werden we nog voor Kikker Kiest gekozen met 
Stadsastronaut, en speelden we In Podium Hoge 
Woerd. Bovendien stonden we nog in Driebergen 
met Stadsastronaut (op de identiteitsdag katholiek 
onderwijs)

Omvang publiek overige activiteiten
De overige activiteiten van Lawrence strekken 
zich uit naar 2020, dus daarover in het volgend 
jaarverslag meer. Op dit moment werken we, 
samen met betrokken docenten, aan een website 
over de thematieken uit onze Lawrence of Arabia. 
Op deze website kunnen de docenten informatie, 
bronnen en lesvoorstellen vinden. We geven ze 
zo handvatten om de thematieken te behandelen 
in de klas. Het is een proces waar we de tijd voor 
nemen, omdat blijkt dat het onderwijs vaster zit 
dan we dachten. We willen iets maken waar de 
docenten écht mee aan de slag kunnen en gaan. 

Dat betekent dat de informatie op de website 
flexibel in te zetten moet zijn. Dat het gebruikt kan 
worden in zowel de lessen drama, geschiedenis 
als maatschappijleer en past binnen de officiële 
leerdoelen. Anne Kuit, onze educatiemedewerker 
leidt dat project namens stg. Marjolijn van 
Heemstra.

Anne Kuit organiseerde bij Stadsastronaut bij 
50% van de tourneetheaters een zogenaamd 
doorgesprek. Ze nodigde interessante denkers 
uit om na de voorstelling te reflecteren op 
de voorstelling als uitgangspunt voor het 
gesprek met de rest van het publiek. De 
toekomstdenkers kwamen uit allerlei sectoren. 
Er waren onderzoekers aanwezig, maar ook een 
dakbewoner, een duurzaamheidsstudent, een 
milieufilosoof en een lokale duurzame ondernemer. 
Vanuit de “ruimtehoek” hadden we de coördinator 
van de World Space Week en de directeur van de 
Space Expo te gast. Deze gasten brachten ook 
weer hun eigen achterban mee, wat ervoor zorgde 
dat we niet alleen vaste theaterbezoekers in de 
zaal hadden. 
We kozen nadrukkelijk voor een gesprek in een 
vorm die anders was dan het reguliere nagesprek. 
Deze vorm bleek erg goed te werken en uit te 
nodigen tot echt samen praten. Meestal moesten 
we het gesprek actief beëindigen en soms zelfs de 
bezoekers, die elkaar inmiddels gevonden hadden,  
de zaal uit zetten omdat ze bleven doorpraten met 
elkaar.
Bij die 20 doorpraatgesprekken waren totaal 495 
mensen aanwezig. 

Uit: Stadsastronaut

BOB, IK BEN BEZIG MET EEN PROJECT 
OVER RUIMTEVAARDERS, OVER 

ONS EIGENLIJK, WANT WE ZIJN DIE 
RUIMTEVAARDERS ALLEEN VERGETEN WE 

DAT STEEDS.
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Daarnaast deed Marjolijn, alleen of samen met 
studio Monnik - waarmee we de Academie voor 
Stadastronauten ontwikkelden- nog een zevental 
lezingen: In het Van Abbe museum, 
bij Club Imagine, op het IDFA, de Jan Wilslezing 
in Alkmaar voor architecten, op de Triënnale in 
Milaan, bij In to the great wide open op Vlieland. 
Totaal waren hier 752 mensen bij aanwezig.

Totaal 1247 bezoekers bij onze 7 overige 
activiteiten.

Eind 2019 kwam de podcast van Stadsastronaut 
uit die we in samenwerking met VPRO maakten. 
In de maand december van 2019 werd deze meer 
dan 8.000 keer beluisterd.

Samenstelling publiek
Bij Stadsastronaut zat er een divers publiek, 
wat natuurlijk deels te wijten is aan het feit dat 
we in zeer diverse zalen speelden. Behalve de 
reguliere voorstelling maakten we ook een lichtere 
reisversie, voor festivals en bedrijven. Deze laatste 
variant bereikte heel specifiek geïnteresseerd 
publiek. Een zaal vol ambtenaren bijvoorbeeld, die 
zich bezig houden met klimaatadaptatie in en rond 
Amsterdam, of een zaal jonge professionals die 
op het duurzaamheidsfestival van de ASN bank 
afkwamen.
Het publiek was overwegend jong en betrokken. 
Er zaten veel studenten in de zaal en de 
voorstelling werd opgepikt door verschillende 
influencers die zich bezighouden met 
duurzaamheid. Bij Artis hadden we bovendien 
het publiek dat de Artis Academie volgt: veel 
hoogopgeleide dertigers en veertigers.

Workshoptraject voor jongeren
In samenwerking met de educatieafdeling 
van Theater Rotterdam ontwikkelden we een 
workshoptraject voor Rotterdamse jongeren bij 
Stadsastronaut. Zij maakten zowel kennis met 
de thematieken uit de voorstelling als Marjolijns 

werkwijze. Ze voerden gesprekken over het 
materiaal van de voorstelling, maakten een 
nachtwandeling en schreven uiteindelijk samen 
één lang gedicht, dat ze verstopten in de grond. 
Hier werd een korte documentaire van gemaakt, 
die in de vorm van een scherm in de foyer 
meereisde op tournee.

Bij Lawrence hadden we wat meer traditioneel 
theaterpubliek: hoogopgeleid en ouder, 
waarschijnlijk ook door de bekendheid met de film 
uit 1962.Omdat de voorstelling zit goed leende als 
educatiemateriaal hadden we zo nu en dan ook 
schoolklassen in de zaal.  

BESTUURSVERSLAG

Stadsastronaut

© Bowie Verschuuren
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BESTUURSVERSLAG

organisatie
Werkgeverschap. Opdrachtgeverschap
De Stichting zelf heeft- net als in 2018- alleen met 
zelfstandigen gewerkt.
Bij Stadsastronaut werd vanuit stichting Marjolijn 
van Heemstra gewerkt met freelancers, 
coproducent Theater Rotterdam (TR) heeft 
uiteraard vast personeel in dienst.
Stg. MvH was uitvoerend producent van de 
voorstelling, dus wij maakten met alle 
medewerkers (uiteraard buiten TR) de 
opdrachtovereenkomsten. 
Bij Lawrence coproduceerden we met stichting 
Trouble Man: we produceerden samen en 
verdeelden daarin de taken 50/50. Dat gold ook 
voor het maken van opdrachtovereenkomsten met 
freelance medewerkers. 

Artistiek leider Marjolijn van Heemstra, zakelijk 
leider Saskia Heerkens en boekhouder Miranda 
Prein en artistiek assistent Anne Kuit zijn niet in 
dienst van de stichting. Mede omdat zij naast het 
werk voor stichting Marjolijn van Heemstra ook 
nog in opdracht van anderen werken. 
Marketingpersoneel is eveneens freelance.

We werken dit jaar net als in 2018 voor de 
accountantscontroles met Toorman. 

Fair Practice
Het werk voor artistiek leiding en zakelijk leiding is 
dit kunstenplan steevast meer werk dan begroot; 
uit dat oogpunt is er door het bestuur (in 2018) 
besloten om, indien mogelijk, het honorarium 
jaarlijks aan te vullen. Dat is in 2019 dan ook 
gedaan.
Ook Anne Kuit (artistiek assistent) heeft een 
aanvulling op haar honorarium ontvangen. 
De vaste medewerkers van de coproducenten die 
ingezet worden, worden eveneens conform CAO 
betaald.

Fte’s
Zoals gezegd heeft de stichting in 2019 niemand 
in loondienst gehad, we hebben enkel met free-
lancers gewerkt. Toch hebben we voor beant-
woording van deze vraag, naast de medewerkers 
van wie we de uren kunnen narekenen op basis 
van repetitie- en speellijst, een inschatting 
gemaakt. Hierin zijn niet de fte’s van het personeel 
via de coproducenten opgenomen. We komen 
voor 2019 uit op 2,4 fte.

Vrijkaartenbeleid
Ons beleid is om zo weinig mogelijk vrijkaarten uit 
te geven, maar wel net netwerk dat van belang is 
ons werk te volgen, een vrijkaart aan te bieden. 
We overschrijden (in principe) niet het 4 
vrijkaartenbeleid voor gezelschap en theater. 
In 2019 telden we 7911 bezoekers bij onze 
voorstellingen, daar van zijn er 780 vrijkaarten 
uitgegeven; bijna 10% aan vrijkaarten.
Los van beide premières (150/186 vrijkaarten) was 
het bij beide voorstellingen soms gewenst om 
extra acties in te zetten ten behoeve van 
publieksbereik, soms stonden we op uitkoop en 
stonden theaters zich meer vrijkaarten toe. 

Culturele Code Diversiteit en inclusiviteit
Voor Stichting Marjolijn van Heemstra geldt dat we 
voortdurend streven naar (culturele) diversiteit en 
inclusiviteit. 
Culturele diversiteit blijft een uitdaging, zeker als 
het onderwerp van een voorstelling zich niet 
specifiek leent voor een cultureel divers publiek. 

Voor Lawrence hadden we, overigens, heel bewust 
een diverse groep stagiaires gecast. Deze 
voorstelling vormde het vervolg op Kruistocht en 
ging nog dieper in op de gemeenschappelijke 
geschiedenis van Europa en het Midden Oosten. 
Stadsastronaut is een zoektocht naar samenhang, 
op planetair niveau maar ook een zoektocht in een 
(diep verdeelde) buurt waar de maatschappelijke 
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kloof oude en nieuwe bewoners tegenover elkaar 
zet. Je zou kunnen zeggen dat we voorstellingen 
maken over (onder andere) de clash van culturen.

Ook in de podcast Sør onderzocht Marjolijn haar 
eigen positie ten opzichte van iemand die totaal 
anders denkt dan zij. Ze gaat in gesprek met haar 
oude geschiedenisleraar en ex-PVV-er Ronald 
Sorensen. Deze podcast draaide volledig om het 
onderzoeken van andere perspectieven dan de 
hare. Behalve Sorensen kwamen oud-
schoolgenoten Hanina Ajarai en Lotfi El Hamidi 
aan het woord.

Ons bestuur bestaat uit bestuurders met diverse 
(culturele) achtergronden. 

Code Cultural Goverance
Stichting Marjolijn van Heemstra volgt de 
Gouvernance Code Cultuur 2019.

De stichting wordt geleid door een bestuur. Dat 
model past het best bij onze organisatie.
De dagelijkse uitvoering is gedelegeerd aan de 
artistiek en de zakelijk leider. 

De samenstelling van het bestuur is gebaseerd op 
deskundigheid, diversiteit & diverse culturele 
achtergrond en onafhankelijkheid. Op dit moment 
bestaat ons bestuur uit 2 dames, 3 heren, leeftijd 
tussen de 32-60 jaar: Nicole van Vessum- 
voorzitter, Roger Dayala- penningmeester, Jaïr 
Stranders – secretaris, Samira Ben Messaoud- lid, 
en Lex Bohlmeijer- Lid. 
In het jaarverslag zijn telkens de (up to date) 
nevenactiviteiten van de bestuursleden 
opgenomen.

We zien er op toe dat er in het bestuur geen 
sprake is van belangenverstrengeling of 
tegenstrijdig belang. Nevenactiviteiten worden in 
de bestuursvergaderingen gemeld. Als 
geconstateerd wordt dat er sprake is van 
ongewenste belangenverstrengeling, zorgt de 
betrokken bestuurder ervoor dat deze belangen 
verstrengeling zich niet voordoet of zo snel 
mogelijk wordt opgeheven. De voorzitter van het 
bestuur neemt maatregelen wanneer de betrokken 

bestuurder of toezichthouder hierin nalatig is.

In de statuten is vastgelegd dat het bestuur voor 
maximaal twee termijnen van vier jaar zit. 
Er is een rooster van aftreden opgesteld.  
Voorzitter Nicole van Vessum en penningmeester 
Roger Dayala zitten aan het eind van hun eerste 
termijn, beiden zijn hernoemd voor nog eens vier 
jaar.
Het bezoldigingsbeleid is dat de bestuurders deze 
taak onbezoldigd vervullen. Reiskosten worden 
vergoed.

De taken en verantwoordelijkheden van het 
bestuur zijn bekend en vastgelegd in het 
bestuursreglement.

Risicobeheersing en controle organiseren we door 
jaarlijks de begroting  van het volgend jaar op tijd 
te agenderen en controleren (oktober), evenals een 
cashflow begroting voor het volgende 
kalenderjaar.

Bij (mede)financiering door private partijen blijft de 
maatschappelijke doelstelling van de organisatie 
centraal staan. Eventuele exploitatieoverschotten 
vloeien terug naar het eigen vermogen van de 
organisatie.

Het bestuur vergadert tenminste 3, maar in 
principe 4 keer per jaar, op basis van een vooraf 
opgestelde agenda.

Er is sprake van sluitende interne en externe 
procedures: intern wordt elke bestuursvergadering) 
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: 
Toorman.

Met onze samenwerkingspartners leggen we de 
afspraken schriftelijk vast, voor onze coproducties 
in speciale contracten.

BESTUURSVERSLAG
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Nevenactiviteiten bestuur:
 ● Nicole van Vessum (artistiek directeur De  
  Parade):  artistiek leider theater Festival ITS, 
  voorzitter festival Julidans, voorzitter BAU,   
  bestuurslid theatergroep MAAS, bestuurslid  
  Jan Martens, bestuurslid TUIG
 ● Samira ben Messaoud: bestuurslid Cinetol
 ● Lex Bohlmeijer (journalist, presentator,   
  dramaturg): lid van de Adviesraad van de 
  Levenseindekliniek in Den Haag, voorzitter van  
  het bestuur van de Stichting Saskia Lankhoorn,  
  lid van het bestuur van de Stichting I Piccoli  
  Holandesi van Marc Pantus en voorzitter   
  commissie ZOZ van PBCF.
● Jaïr Stranders (artistiek leider Theater Na de  
		 Dam,	filosofie-	en	theaterdocent	e.a.): 
  bestuurslid theatergroep Van der Vlugt & Co,  
  duovoorzitter comité herdenking    
  Februaristaking 1941, lid van het bestuur van  
  de Amsterdamse Kunstraad 
 ● Roger Dayala (managing director hedge funds &  
  commodity’s Anthos): i.v.m. drukte alleen nog  
  bestuur Stg. MvH.

Toepassing WNT
De Wet Normering Topinkomens is niet van 
toepassing op de stichting. De honoraria blijven 
ruim beneden de bezoldigingsmaxima.

Corona 
Zoals iedereen wachten we met ingehouden 
adem op het verloop van de Corona crisis en de 
consequenties voor ons werk. Tot op heden zijn 
er 9 voorstellingen Stadsastronaut geannuleerd. 
Mogelijk worden er een aantal vanaf september 
ingehaald, dat wordt onderzocht. 

De opgelopen schade wordt op detailniveau nog 
in kaart gebracht en is uiteraard ook afhankelijk 
van de voorstellingen die nog ingehaald worden én 
de vraag of er nog compensatie komt ten aanzien 
van de financiële afspraken met de theaters.
Het wegvallen van de reprisevoorstellingen 
Stadsastronaut heeft geen direct problematische 
invloed op onze financiële huishouding, maar 
de stichting heeft natuurlijk wel kosten aan de 
geannuleerde voorstellingen en loopt mogelijk 
verwachte publieksinkomsten mis. 

Uiteraard lopen de algemene kosten van de 
stichting ook door, maar daar is natuurlijk budget 
voor gereserveerd.

Ingewikkelder is de vraag hoe we Voyagers - 
gepland voor eind juni/juli/september 2020 - gaan 
maken. Een theatraal concert van Marjolijn met 
musici van collectief Pynarello. 
Deze voorstelling zou eind juni uitkomen bij 
coproducent Theater Rotterdam, voorstellingen 
spelen op Over Het IJ festival in juli en in 
september een aantal keer in de grotere 
concertzalen spelen (totaal 14 speelbeurten).
Wat te doen? Gaan we Voyagers anders inzetten? 
We zijn net begonnen met het schrijven van 
de tekst en het arrangeren van de muziek, dus 
vervolgen we de voorbereidingen en repeteren/
spelen we pas in september? Of kunnen we ‘m 
helemaal verplaatsen? 
Of maken we ‘m zo dat ie in déze periode voor het 
publiek in een andere vorm te bewonderen is en 
spelen we ‘m dan in september zoals beoogd? 
Uiteraard overwegen we de risico’s verstandig, 
maar we willen natuurlijk ook graag ons werk doen 
en een voorstelling maken voor ons publiek. 
Welk besluit we ook nemen, de eventuele extra 
financiële consequenties worden goed in kaart 
gebracht en meegewogen, hoewel we natuurlijk 
niet helemaal kunnen voorzien wat er nog op ons 
afkomt. 

We hebben niet gewacht met het indienen van 
het jaarverslag 2019 tot 1 juni of tot het moment 
dat we duidelijk zouden hebben hoe we met 
Voyagers verder gaan aangezien de problematiek 
het jaar 2020 betreft. Bovendien heeft het fonds 
aangegeven coulant te zijn ten aanzien van 
wijzigingen door de huidige crisis. 
Toch is het voor ons vanzelfsprekend het fonds in 
dit verslag ook op de hoogte brengen van onze 
huidige stand van zaken in deze Corona periode 
(dd 27 maart 2020).

BESTUURSVERSLAG
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WÁT EEN SCENE! WÁT EEN BEGIN VOOR 
DAT ONGELOOFLIJKE VERHAAL OVER 
ENGELSE MOED EN VRIENDSCHAP TUSSEN 
CULTUREN.
EN OOK: HÉT VERHAAL VAN HET 
ONTSTAAN VAN HET MODERNE 
MIDDEN-OOSTEN.
(.....)
WÁT JAMMER DAT ER GEEN ZAK VAN 
KLOPT.
WÁT JAMMER DAT DIE ENE BLOCKBUSTER 
OVER DE EERSTE WERELDOORLOG IN HET 
MIDDEN-OOSTEN ONS NIETS VERTELT 
OVER DE EERSTE WERELDOORLOG IN HET 
MIDDEN-OOSTEN.

Uit: Lawrence of Arabia



Exploitatieresultaat
De stichting sluit 2019 af met een negatief 
exploitatiesaldo van - €7.735,-.
Dit tekort kunnen we opvangen door een gezond 
eigen vermogen.

BATEN
Directe baten 2019 van €66.477,- waar de 
begroting 2017-2020 uitgaat van €142.325,- 
veroorzaakt het verschil van -€ 75.848.
Bij de aanvraag gingen we uit van 100% opname 
baten & lasten door beide coproducenten, 
inmiddels doen we dat 50/50, ter voorkoming van 
dubbeltelling.
We hebben daardoor dit jaar een negatief resultaat 
van - €75.848,- aan directe opbrengsten wat 
voornamelijk veroorzaakt wordt door het 
wegvallen van deze opbrengst post ‘coproductie 
bijdrage’.

Overige directe inkomsten
Overige inkomsten zijn de inkomsten 
auteursrechten.

Additionele gelden
Voor Stadsastronaut realiseerden we  €16.000,- 
subsidie via VSB fonds en  €13.750,- via 
Fonds 21. 
Lawrence of Arabia had een bijdrage van PBCF à  
€5.775,- en wederom Fonds 21 à  €15.000,- 
Deze baten fondsen zijn 50% opgenomen in de 
jaarrekening.

Eigen inkomsten quote
EIQ in 2019 is op 37% uitgekomen in plaats van 
de begrote 54%, ook hier ligt de verklaring bij het 
anders opvoeren van de baten bij coproducties. 
Desalniettemin zitten we ruim boven de vereiste 
20% EIQ.

LASTEN
Beheerlasten
Dat we in 2019 € 45.817 uitgaven i.p.v. de begrote 
€ 60.750 (net als in 2018) komt deels doordat 
artistiek leiderschap Marjolijn (€ 6.000,-) nu in 
activiteitenlasten personeel wordt opgenomen 
en daarmee wegvalt bij beheer. 
Anderzijds hebben we -bijvoorbeeld- de post 
publiciteit buiten de producties niet uitgegeven. 
(zie inhoudelijk verslag).

Activiteitenlasten
De activiteitenlasten zijn € 53.568,- lager 
uitgekomen dan het uitgangspunt van de 
begroting 2017-2020. Dit is eveneens het gevolg 
van het verantwoorden op 50/50 basis van 
coproductiekosten in plaats van 100%.
 
Liquiditeit
De stichting eindigt 2019 met € 176.867,- aan 
liquide middelen. 
Dit bedrag bestaat – naast het eigen vermogen 
van € 65.743,- uit kortlopende schulden à 
€ 130.761,- (bv eindafrekening Lawrence of 
Arabia, vooruitbetaalde termijn FPK etcetera).

Solvabiliteit
De solvabiliteit is in 2019 met een eigen vermogen 
van € 65.743,- in goede positie. Het is van belang 
dat we eventuele tegenvallers nu goed kunnen 
opvangen.

BESTUURSVERSLAG
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BESTUURSVERSLAG

Amsterdam, 25 maart 2020

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

Nicole van Vessum,   
Voorzitter

Roger Dayala
Penningmeester

Stadsastronaut
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1. Algemeen

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

Fonds Podiumkunsten  
Voor het jaar 2019 is toegezegd - Brief 155155274666/HON/01082016 137.500€       
Bij: Aanvulling 2019 - Brief 155274666/PS/12-12-2018 9.283€            

Totaal subsidie Fonds Podiumkunsten 146.783€          

Resultaat
In het verslagjaar is een exploitatietekort ontstaan van 7.735-€              
Begroot was een resultaat van -€                       
Nadelig resultaat ten opzichte van de begroting 7.735-€              

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid zijn als 
volgt:
Baten Voordelig Nadelig
Opbrengsten
Directe opbrengsten 75.848€             
Bijdragen uit private middelen 2.375€             
     Totaal eigen inkomsten 73.473€            

Bijdragen en subsidies
Subsidie Fonds Podiumkunsten 9.283€            -€                        
Overige subsidies uit publieke middelen 2.888€            -€                       
     Totaal bijdragen 12.171€          -€                       

Lasten
Beheerslasten: personeelslasten 12.812€          -€                       
Beheerslasten: materiële lasten 2.121€             -€                       
Activiteitenlasten: personeelslasten 21.746€          
Activiteitenlasten: materiële lasten 16.888€          
Lasten coproducties -€                     -€                       
Verschil lasten ten opzichte van de begroting 53.568€          

Rentebaten en -lasten
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen -€                     
Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte v/d begroting -€                     

Bijzondere baten en lasten
Bijzondere baten  -€                     

-€                     

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte v/d begroting 7.735€              
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1. Algemeen

Eigen Vermogen
Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2019 73.478€            
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 149.671€          
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 88.852€            

312.000€          
Af: Uitgaven 2019 246.257€          
Saldo eigen vermogen per 31 december 2019 65.743€            

Het eigen vermogen wordt als volgt verdeeld
Algemene reserve 65.743€            
Totaal eigen vermogen 65.743€            

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 84

Te behalen eigeninkomstenquote (EIQ)
Gedurende de periode 2017-2020 dient Stichting Marjolijn van Heemstra  te voldoen aan 
eigeninkomstenquote van 20
In 2019 is gerealiseerd: Begroting EIQ Werkelijk EIQ

Subsidies en bijdragen 137.500€                             46% 149.671€       63%
Eigen inkomsten 162.325€                             54% 88.852€         37%

299.825€                             100% 238.522€       100%

Code Cultural Governance
Zoals Cultuur en Ondernemen adviseert, wordt er voor dit jaarverslag nog gebruik gemaakt van 
De Code uit 2019. Voor verdere uitleg zie het Bestuursverslag.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Penningmeester Dayala, R.R.S.
Voorzitter van Vessum, N.S.
Secretaris Stranders, J.L.
Bestuurslid Ben Messaoud, S.
Bestuurslid Bohlmeijer, P.A.
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1. Algemeen

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

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.

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

Vorderingen
De vorderingen  en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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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.
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte economische levensduur van het actief.

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

2. BALANS

ACTIVA 31 december 2019 31 december 2018

Vaste activa
Immateriële vaste activa -€                   -€                   
Materiele vaste activa -€                   -€                   
Financiële vaste activa -€                   -€                   
  1.    Totaal vaste activa -€                   -€                   

Vlottende activa
2. Voorraden

3. Kortlopende vorderingen 19.637€        32.082€        

4. Effecten

5. Liquide middelen 176.867€      99.124€        
     Totaal vlottende activa 196.504€     131.206€     

Totaal activa 196.504€     131.206€     

PASSIVA 31 december 2019 31 december 2018

6. Eigen vermogen 65.743€        73.478€        

7. Voorzieningen -€                   -€                   

8. Langlopende schuld -€                   34.375€        

9. Kortlopende schuld 130.761€      23.353€        

Totaal passiva 196.504€     131.206€     

De balans is opgesteld na verwerking van het exploitatieresultaat.
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3. EXPLOITATIEREKENING
begroting

BATEN 2019 2017-2020 2018

1a. Publieksinkomsten Binnenland 58.601€            55.000€            18.434€            
 - Recette 9.444€             20.450€           300€                 
 - Uitkoop 25.650€           14.300€           12.775€           
 - Partage 23.507€           20.250€           5.359€             

1b. Publieksinkomsten Buitenland 2.050€              -€                       -€                      
1   Publieksinkomsten totaal 60.651€            55.000€            18.434€            

2  Sponsorinkomsten -€                       -€                       -€                       

 3a.  Baten  Coproducties -€                       81.825€            10.000€            
 3c.  Overige inkomsten 5.826€              5.500€             1.598€              

3  Overige  directe inkomsten 5.826€              87.325€            11.598€            

4  Totaal directe opbrengsten (som 1 t/m 3) 66.477€            142.325€          30.032€            

5  Indirecte opbrengsten -€                       -€                       

6a Bijdragen particulieren inclusief vrienden -€                       -€                       -€                       
6b Bijdragen van bedrijven -€                       -€                       -€                       
6c Bijdragen private fondsen 22.375€            -€                       -€                       
6e Overige private bijdragen -€                       -€                       -€                       

6  Overige bijdragen uit private middelen 22.375€            20.000€            -€                       

7  Totaal eigen inkomsten 88.852€            162.325€          30.032€            

8  Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten 146.783€          137.500€          138.001€          
9  Meerjarig subsidie Provincie
10  Meerjarig subsidie Gemeente
11 Meerjarig subsidie overig
12 Overige bijdragen uit publieke middelen 2.888€              -€                       10.000€            
13  Totaal  publieke subsidies en bijdragen 149.671€          137.500€          148.001€          

14  Totale baten 238.522€          299.825€          178.033€          

INKOMSTENQUOTES
Berekende Eigen Inkomensquote 37% 54% 16%
Berekende Andere inkomensquote 38% 54% 22%

Exploitatierekening
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begroting
LASTEN 2019 2017-2020 2018

1  Beheerslasten inhuur personeel 33.688€            46.500€            26.000€            
2  Beheerslasten materieel 12.129€            14.250€            19.818€            
3 Totaal beheerslasten 45.817€            60.750€            45.818€            

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 95.633€           100.027€         24.614€           
Activiteitenlasten personeel uitvoering 38.194€           55.546€           13.572€           

4 Activiteitenlasten personeel 133.827€          155.573€          38.186€            

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 27.268€            28.352€            4.423€              
Activiteitenlasten materieel uitvoering 21.456€            26.150€            11.449€            
Marketing 17.220€            16.500€            5.627€              
Educatieve activiteiten 670€                  12.500€            -€                       

5 Activiteitenlasten materieel 66.614€            83.502€            21.499€            

6 Lasten coproducties -€                       -€                       -€                       

7 Totaal activiteitenlasten 200.440€          239.075€          59.685€             

8 Totale lasten 246.257€          299.825€          105.503€          

9 Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 7.735-€              -€                       72.530€            
10 Saldo rentebaten en -lasten -€                       -€                       -€                       
11 Saldo bijzondere baten / lasten -€                       -€                       -€                       
12 Exploitatieresultaat 7.735-€              -€                       72.530€            

Resultaatbestemming
Naar algemene reserve 7.735-€              72.530€            

7.735-€              72.530€            

Personele bezetting
Fte. vast in dienst
Fte. tijdelijk in dienst
Fte. inhuur 2,4 0,98
Totaal Fte. personele bezetting 2,4 0,98
Aantal vrijwilligers
Fte. Vrijwilligers
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4. TOELICHTING BIJ DE BALANS 

ACTIVA 31 december 2019 31 december 2018

3. Kortlopende vorderingen

Debiteuren
Saldo conform sub administratie debiteuren 5.576€          848€             

5.576€          848€             

Overige kortlopende vorderingen
Te ontvangen subsidie -€                   13.750€        
Te factureren opbrengsten 2.958€          
Onderhanden werk -€                   6.096€          
Terug te ontvangen omzetbelasting 11.103€        5.388€          
Vooruitbetaalde kosten -€                   6.000€          
     Totaal overige kortlopende vorderingen 14.061€        31.234€        

     Totaal kortlopende vorderingen 19.637€        32.082€        

5. Liquide middelen

Triodosbank - betaalrekening 176.867€      99.124€        
     Totaal liquide middelen 176.867€     99.124€        
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PASSIVA 31 december 2019 31 december 2018

6. Eigen vermogen
Algemene reserve
Saldo begin boekjaar 73.478€        948€             
Resultaat boekjaar -7.735€         72.530€        
Saldo 31 december 65.743€        73.478€        

Resultaatbestemming
Exploitatieresultaat boekjaar -7.735€         1.163€          
Naar algemene reserve -7.735€         1.163€          

8. Langlopende schuld
Fonds Podiumkunsten -€                  34.375€       

9. Kortlopende schuld

Crediteuren
Saldo conform sub administratie 9.836€          -€                   

9.836€          -€                   
Overige kortlopende schulden
Vooruit ontvangen baten -€                   13.750€        
Te betalen kosten 81.550€        4.603€          
Artemis - Afrekening coproductie -€                   -€                   
Vooruit ontvangen subsidie FPK 39.375€        5.000€          

120.925€      23.353€        

     Totaal kortlopende schulden 130.761€      23.353€        

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.
Subsidievereisten
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 50

Te behalen eigeninkomstenquote (EIQ)
Gedurende de periode 2017-2020 dienst Stichting Marjolijn van Heemstra te voldoen
aan de eigeninkomstenquote van 20.
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5. TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING

2019 2018

Baten*
1a. Publieksinkomsten binnenland 58.601€        18.434€        
 - Recette 9.444€         300€             
 - Uitkoop 25.650€       12.775€       
 - Partage 23.507€       5.359€         

1b. Publieksinkomsten buitenland 2.050€          -€                   
1 Publieksinkomsten Totaal 60.651€        18.434€        

2 Sponsorinkomsten -€                   -€                   

3a. Baten coproducties -€                  10.000€       
3b. Overige inkomsten 5.826€         1.598€         

3 Overige Directe inkomsten 5.826€          11.598€        

4 Totaal Directe Opbrengsten 66.477€        30.032€        

5 Indirecte Opbrengsten -€                   -€                   

6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden -€                   -€                   
6b. Bijdragen van bedrijven -€                   -€                   

Fonds 21 14.375€       -€                  
VSB Fonds 8.000€         -€                  

6c. Bijdragen van private fondsen 22.375€        -€                   
6d.Bijdragen van goede doelenloterijen -€                   -€                   
6e Overige private bijdragen -€                   -€                   

6 Overige bijdragen uit private middelen 22.375€        -€                   

7 Totaal eigen inkomsten 88.852€        30.032€        

8 Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten 146.783€     138.001€     
9 Meerjarig subsidie provincie -€                   -€                   
10 Meerjarig subsidie Gemeente -€                   -€                   
11 Meerjarig subsidie Overig -€                   -€                   

Amsterdams Fonds voor de Kunsten -€                  -€                  
Gemeente Rotterdam -€                  10.000€       
Overige bijdragen uit publieke middelen 2.888€         -€                  

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 2.888€          10.000€        

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 149.671€     148.001€     

14 Totaal baten 238.522€     178.033€     

*In 2019 waren er 2 coproducties: Lawrence of Arabia met Trouble Man (kosten: 173.418  baten: 
78.428 resultaat: -94.989) en  Stadsastronaut met Theater Rotterdam (kosten: 217.979  baten: 
79.723 resultaat: -138.256.) Bij beide producties is, volgens afspraak,  bij beide producenten 
de helft van de kosten/baten in de boekhouding opgenomen en is het exploitatietekort door 
beide coproducenten voor de helft gedekt.
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Toelichting bij de exploitatierekening 2019 2018

1 Beheerslasten personeel
Honoraria Zakelijke leiding 25.500€        26.000€        
Honoraria administratie 3.888€          -€                   
Honoraria publiciteit 4.301€          -€                   
Totaal beheerslasten personeel 33.688€        26.000€        

2 Beheerslasten materieel
Huisvesting
Huur 2.500€          3.500€          
Huur opslag 780€             833€             

3.280€          4.333€          

Kantoor- en algemene bedrijfslasten
Kantoormateriaal 579€             134€             
Porti/telefoon 1.000€          -€                   
Verzekeringen 695€             695€             
Abonnementen -€                   -€                   
Administratiekosten -€                   7.190€          
Accountantskosten 5.500€          5.200€          
Vergaderkosten 274€             55€                
Reis- en verblijfkosten 434€             262€             
Bankkosten 113€             258€             
Bestuurskosten 199€             157€             
Research/dramaturgie -€                   -€                   
Overige algemene bedrijfskosten 54€                1.535€          

8.848€          15.486€        

2 Totale beheerslasten materieel 12.129€        19.818€        

3 Totale beheerslasten 45.817€        45.818€        
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Toelichting bij de exploitatierekening 2019 2018

4 Activiteitenlasten personeel
Voorbereiding
Artistiek personeel
Research/dramaturgie 23.249€        -€                   
Regie 3.775€          3.000€          
Schrijvers 11.250€        -€                   
Decorontwerp 14.000€        2.000€          
Kostuumontwerp -€                   -€                   
Lichtontwerp 3.019€          -€                   
Muziekontwerp 6.250€          2.236€          

61.542€        7.236€          

Uitvoerend personeel
Uitvoerend personeel 27.166€        11.000€        
Productie personeel 4.800€          6.128€          
Technisch personeel 1.675€          -€                   

33.641€        17.128€        

Overig personeel
Overig personeel 450€             250€             

450€             250€             

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding 95.633€        24.614€        

Activiteitenlasten personeel
Uitvoering
Artistiek personeel
Artistiek personeel -€                   -€                   

-€                   -€                   
Uitvoerend personeel
Uitvoerend personeel 25.044€        6.602€          
Technisch personeel 4.575€          3.555€          

29.619€        10.157€        
Overig personeel
Publiciteit 8.574€          2.005€          
Overig personeel -€                   1.410€          

8.574€          3.415€          

Activiteitenlasten personeel uitvoerend 38.194€        13.572€        
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Toelichting bij de exploitatierekening 2019 2018

5 Activiteitenlasten materieel 
Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Huur repetitieruimte 2.438€          850€             
Theaterkosten -€                   -€                   
Decor 11.746€        3.205€          
Kostuums 223€             -€                   
Rekwisieten 493€             -€                   
Geluid 3.016€          -€                   
reiskosten 1.204€          361€             
Verblijfkosten 475€             -€                   
Sejours 241€             -€                   
Transport / vervoer decors 5.221€          -€                   
Techniekkosten 546€             -€                   
Overige voorbereidingskosten 1.666€          8€                  
Totaal materieel voorbereiding 27.268€        4.423€          

Activiteitenlasten materieel uitvoering
Zaalhuur 3.627€          -€                   
Theaterkosten -€                   -€                   
Impresariaat 5.529€          1.374€          
Auteursrecht 1.554€          -€                   
Decor 13€                3.969€          
Kostuums 8€                  -€                   
Grime 74€                51€                
Geluid 3.592€          1.244€          
Licht -€                   650€             
reiskosten 2.313€          681€             
Verblijfkosten 625€             -€                   
Sejours 2.780€          728€             
Transport / vervoer decors -€                   2.027€          
Techniekkosten 359€             303€             
Overige voorbereidingskosten 982€             422€             
Totaal materieel uitvoering 21.456€        11.449€        
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Toelichting bij de exploitatierekening 2019 2018

Marketing / publiciteit
Affiches / folders 4.325€          457€             
Foto's 399€             
Advertenties -€                   -€                   
Reclame 8.490€          -€                   
Overig drukwerk 301€             159€             
Porti 311€             -€                   
Website 415€             4.575€          
Vormgeving en fotografie 2.472€          195€             
Verspreiding drukwerk -€                   240€             
Premierekosten 108€             -€                   
Materiele kosten impact -€                   
Overige marketingkosten 400€             -€                   

17.220€        5.627€          

Educatieve activiteiten
Educatieve activiteiten 670€             -€                   

670€             -€                   

5. Totaal Activiteitenlasten materieel 66.614€        21.499€        

-€                   -€                   
6. Total Lasten coproducties -€                   -€                   

Bestuur van Stichting Marjolijn Heemstra
Penningmeester Dayala, R.R.S.

Voorzitter Van Vessum, N.S.

Secretaris Stranders, J.L.

Bestuurslid Ben Messaoud, S.

Bestuurslid Bohlmeijer, P.A.
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6. Gerealiseerde en subsidiabele activiteiten

Circuit Klein /midden Midden Groot

Bedrag gemiddelde
subsidie per prestatie 1.250€        

Aantal subsidiabel tot
en met verslagjaar 150

Aantal gerealiseerd tot
en met verslagjaar 180

Aantal gerealiseerd tot
en met verslagjaar 
(herverdeeld)

Eventuele onderprestatie
tot en met verslagjaar

Tegenwaarde eventuele
onderprestatie
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7. Prestatieverantwoording 2019

Huidig boekjaar Begroting Vorig boekjaar
Producties
Nieuwe producties 1 0
Reprises producties 0 1
Nieuwe coproducties 2 1 1
Reprises coproducties 0 1
Totaal aantal producties 2 2 3

Bezoekers per categorie
Bij Nieuwe producties 0
Bij Reprises producties 450
Bij Nieuwe coproducties 7911 148
Bij Reprises coproducties 823

7.911 6.100 1.421

Regionale spreiding van voorstellingen
 - Noord 3 4
 - Oost 10 2 1
 - Midden 3 2
 - West 17 7 1
 - Zuid 9 5 2
 - Amsterdam 18 6 3
 - Rotterdam 10 8 8
 - Den Haag 4 6 1
 - Utrecht 7 4
 - Buitenland 3 6 2
Totaal aantal uitvoeringen 84 50 18
Waarvan in de standplaats 18 7 3
Waarvan schoolvoorstellingen 0 24 0

Regionale spreiding van bezoekers
 - Noord 183
 - Oost 670 44
 - Midden 226
 - West 1258 53
 - Zuid 612 92
 - Amsterdam 2575 330
 - Rotterdam 1234 606
 - Den Haag 363 96
 - Utrecht 609
 - Buitenland 181 150 200
Totaal aantal uitvoeringen 7.911 6.100 1.421
Waarvan in de standplaats 2575 0 330
Waarvan schoolvoorstellingen 600 0
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7. Prestatieverantwoording 2019 (vervolg)

Huidig boekjaar Begroting Vorig boekjaar

Aanvullende gegevens bezoekers
Reguliere voorstellingen 7.911 5.350 1.421
Schoolvoorstellingen 0 600 0
Totaal bezoekers 7.911 6.100 1.421
Waarvan betalend 7131 4.950 850
Waarvan niet betalend 780 400 571

Overige gegevens activiteiten
Educatieve activiteiten 1 0
Inleidingen 5 0
Anders / overige (impactprogramma) 27 17 14
(toe te lichten in verslag)
Totaal 27 23 14

Bezoekers overige activiteiten
Impactprogramma 16.621

Aantal voorstellingen over de
twee circuits (kleine en grote zaal)
Grote zaal (>400 stoelen) 6 0 1
Kleine zaal (<400 stoelen) 78 50 17
Totaal 84 50 18
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8. Speellijst 2019

Productie Datum uitvoeringPlaats Podium
Lawrence of Arabia 4-10-2019 Amsterdam Frascati Theater
Lawrence of Arabia 8-10-2019 Amsterdam Frascati Theater
Lawrence of Arabia 9-10-2019 Amsterdam Frascati Theater
Lawrence of Arabia 10-10-2019 Amsterdam Frascati Theater
Lawrence of Arabia 11-10-2019 Amsterdam Frascati Theater
Lawrence of Arabia 12-10-2019 Amsterdam Frascati Theater
Lawrence of Arabia 16-10-2019 Den Haag Theater aan het Spui
Lawrence of Arabia 17-10-2019 Den Haag Theater aan het Spui
Lawrence of Arabia 18-10-2019 Leiden Theater ins Blau
Lawrence of Arabia 19-10-2019 Deventer Theater Bouwkunde
Lawrence of Arabia 22-10-2019 Enschede Concordia
Lawrence of Arabia 23-10-2019 Heerlen Parkstad Limburg
Lawrence of Arabia 24-10-2019 Tilburg De NWE Vorst
Lawrence of Arabia 25-10-2019 Antwerpen Monty
Lawrence of Arabia 26-10-2019 Antwerpen Monty
Lawrence of Arabia 29-10-2019 Utrecht Theater Kikker
Lawrence of Arabia 30-10-2019 Utrecht Theater Kikker
Lawrence of Arabia 31-10-2019 Capelle aan den Ijssel Isala Theater
Lawrence of Arabia 1-11-2019 Hoofddorp Schouwburg de Meerse
Lawrence of Arabia 2-11-2019 Arnhem Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem
Lawrence of Arabia 5-11-2019 Groningen De Oosterpoort en de Stadsschouwburg Groningen
Lawrence of Arabia 7-11-2019 Zaandam Zaantheater
Lawrence of Arabia 9-11-2019 Alkmaar Theater de Vest
Lawrence of Arabia 12-11-2019 Rotterdam Rotterdamse Schouwburg
Lawrence of Arabia 13-11-2019 Rotterdam Rotterdamse Schouwburg
Lawrence of Arabia 15-11-2019 Eindhoven Natlab
Lawrence of Arabia 16-11-2019 Purmerend Theater de Verbeelding
Lawrence of Arabia 19-11-2019 Wageningen Theater Junushoff
Lawrence of Arabia 20-11-2019 Delft Theater de Veste
Lawrence of Arabia 21-11-2019 Amstelveen Cultuurcentrum Griffioen
Lawrence of Arabia 22-11-2019 Haarlem Toneelschuur
Lawrence of Arabia 23-11-2019 Haarlem Toneelschuur
Lawrence of Arabia 26-11-2019 Apeldoorn Theater & Congres Orpheus
Lawrence of Arabia 27-11-2019 Helmond Theater Speelhuis
Lawrence of Arabia 28-11-2019 Drachten Schouwburg de Lawei
Lawrence of Arabia 29-11-2019 Utrecht Podium Hoge Woerd
Lawrence of Arabia 30-11-2019 Amsersfoort Theater de Lieve Vrouw
Lawrence of Arabia 2-12-2019 Amsterdam Kleine Komedie
Stadsastronaut 20-2-2019 Rotterdam Ro Theater
Stadsastronaut 21-2-2019 Rotterdam Ro Theater
Stadsastronaut 22-2-2019 Rotterdam Ro Theater
Stadsastronaut 23-2-2019 Rotterdam Ro Theater
Stadsastronaut 24-2-2019 Rotterdam Ro Theater
Stadsastronaut 28-2-2019 Eindhoven Plaza Futura
Stadsastronaut 1-3-2019 Dordrecht Schouwburg Kunstmin
Stadsastronaut 2-3-2019 Amersfoort Theater de Lieve Vrouw
Stadsastronaut 5-3-2019 Den Haag Theater aan het Spui
Stadsastronaut 6-3-2019 Den Haag Theater aan het Spui
Stadsastronaut 8-3-2019 Arnhem Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem
Stadsastronaut 14-3-2019 Utrecht Theater Kikker
Stadsastronaut 15-3-2019 Utrecht Theater Kikker
Stadsastronaut 16-3-2019 Purmerend Theater de Verbeelding
Stadsastronaut 19-3-2019 Amsterdam Frascati Theater
Stadsastronaut 20-3-2019 Amsterdam Frascati Theater
Stadsastronaut 21-3-2019 Amsterdam Frascati Theater
Stadsastronaut 22-3-2019 Amsterdam Frascati Theater
Stadsastronaut 23-3-2019 Amsterdam Frascati Theater
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Stadsastronaut 27-3-2019 Wageningen Theater Junushoff
Stadsastronaut 28-3-2019 Alkmaar Theater de Vest
Stadsastronaut 29-3-2019 Leiden Theater ins Blau
Stadsastronaut 30-3-2019 Apeldoorn Theater & Congres Orpheus
Stadsastronaut 3-4-2019 Haarlem Toneelschuur
Stadsastronaut 4-4-2019 Haarlem Toneelschuur
Stadsastronaut 5-4-2019 Utrecht Podium Hoge Woerd
Stadsastronaut 6-4-2019 Breda Chasse Theater
Stadsastronaut 10-4-2019 Tilburg De NWE Vorst
Stadsastronaut 11-4-2019 Heerenveen Posthuis Theater
Stadsastronaut 13-4-2019 Gouda Goudse Schouwburg
Stadsastronaut 17-4-2019 Enschede Concordia
Stadsastronaut 18-4-2019 Amsterdam Podium Mozaiek
Stadsastronaut 23-4-2019 Deventer Theater Bouwkunde
Stadsastronaut 24-4-2019 s-Hertogenbosch Verkadefabriek
Stadsastronaut 25-4-2019 Helmond Theater Speelhuis
Stadsastronaut 26-4-2019 Buitenland Monty Antwerpen
Stadsastronaut 28-4-2019 Rotterdam Rotterdamse Schouwburg
Stadsastronaut 27-5-2019 Rotterdam Rotterdamse Schouwburg
Stadsastronaut 18-6-2019 Amsterdam Undercurrent
Stadsastronaut 27-6-2019 Amsterdam Artis - Planetarium
Stadsastronaut 12-7-2019 Amsterdam Over het Ij Festival
Stadsastronaut 13-7-2019 Amsterdam Over het Ij Festival
Stadsastronaut 19-9-2019 Utrecht Theater Kikker
Stadsastronaut 22-9-2019 Rotterdam Act Festival
Stadsastronaut 26-10-2019 Amsterdam Brainwasch Festival Trippenhuis
Stadsastronaut 6-11-2019 Driebergen-Rijsenburg Antropia
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 
 
 
Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2019 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 op 31 december 2019 en van 
het resultaat in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020 
 
 
• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 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 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2019 
2. de staat van baten en lasten over 2019 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 
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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. 
 
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 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 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 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.  
 
 
 
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 het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020. In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
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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 instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels 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. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 
 
 
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 entiteit. 
• 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 continuïteitsveronderstelling 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 het bestuur 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 het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die 
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.  
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met 
communiceren met het bestuur. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij 
dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het 
niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is. 
 
 
 
 
Toorman accountants en belastingadviseurs 
 
 
digitaal getekend PKIoverheid beroepscertificaat 
 
 
H.A. Toorman AA RB  
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Rapport van feitelijke bevindingen inzake de prestatieverantwoording 2019  

Aan: het bestuur en de directie van Stichting Marjolijn van Heemstra 
  
Opdracht 
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot Model III-P voor de 
prestatieverantwoording 2019 zoals omschreven in onze opdrachtbrief. 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 III-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 
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van het in Model III-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. 

  
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 40 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 40 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 40 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 40 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; 
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● 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 40 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 40 prestaties vastgesteld dat deze 
daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende documentatie 
[contracten / borderellen/ programma’s/ publicaties/ uitingen/ agenda’s/ 
mediaberichtgeving/ flyers/ posters]; 

● Wij hebben voor een deelwaarneming van 40 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. 

  
 
 
Toorman accoutants en belastingadviseurs, 
 
 
digitaal getekend PKIoverheid beroepscertificaat 
 
 
 
H.A. Toorman AA RB 
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