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BESTUURSVERSLAG 2015 
 
 
NAAM, RECHTSVORM EN VESTIGINGSPLAATS 
 
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij is een stichting, opgericht op 5 december 2011 en 
heeft als vestigingsplaats Rotterdam. 
 
DOELSTELLING 
 
■ Het verbeteren en aanleren van taalcommunicatie bij diverse doelgroepen door middel van 

theatrale educatieve projecten. 
■ Het ontwikkelen van theaterproducties die het publiek op een, voor hen vernieuwende ma-

nier, met taal in aanraking brengt. 
■ Het ontwikkelen van theaterteksten die ontstaan vanuit verhalen uit de stad en de buurt die 

speelbaar zijn voor diverse groepen. 
■ Jong talent vanuit zowel het amateur als het professionele circuit een kans te geven zich te 

ontwikkelen op het vlak van teksttheater en taaleducatie. 
 
Studio de Bakkerij streef deze doelstellingen na door: 
 
■ het voeren van een diverse zaalprogrammering voor een breed publiek. Bij 80% van de 

zaalprogrammering is er een connectie met taal/literatuur; 
■ binnen de zaal programmering 70% springplankprogrammering te programmeren. 

Springplankprogrammering is programmering van jonge theatermakers die hun eerste 
stappen in de professionele wereld zetten; 

■ diverse theater voorstellingen spelen door Nederland die geproduceerd zijn door Studio de 
Bakkerij; 

■ een theaterfestival te organiseren voor doorstroomtalent van de theateracademies in 
Nederland; 

■ een peuterfestival te organiseren om jonge kinderen in aanraking te laten komen met 
theater en taal  

 
2015 stond in het teken van zekerstelling van continuïteit, positionering innemen binnen het 
Rotterdamse culturele veld en meer artistieke diversiteit binnen de stichting. 
 
Het focussen op de zekerstelling van continuïteit heeft erin geresulteerd dat in 2015 is bereikt 
dat de gemeente Rotterdam voor 2016 een algemene subsidie verleent voor €102.000 voor alle 
activiteiten gezamenlijk van de stichting. Tot dusver zijn er telkens diverse losse projectsubsidies 
aangevraagd bij de gemeente. Deze algemene bijdrage laat zien dat er draagvlak is vanuit de ge-
meente en zorgt voor zekerstelling van de activiteiten in 2016. Daarnaast zorgt dit positieve geluid 
voor hoop op toetreding van Studio de Bakkerij tot het Kunstenplan 2017-2020.  
In het jaar 2015 is ook het WijzerWerven traject vanuit het ministerie van OC&W gevolgd door de 
directeur en delen van het vaste team van Studio de Bakkerij.  
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Hierdoor is er een scherpe visie/missie geformuleerd welke is gebruikt als startpunt voor een aan-
vraag voor het kunstenplan 2017-2020 in februari 2016. 
In 2015 is ook ingezet op een vergroting van de inkomsten uit verhuur en horeca. De komst van 
wijkbioscoop CineNoord naar Studio de Bakkerij heeft een goede impuls gegeven aan de verhuur, 
maar zorgt ook tegelijkertijd voor bekendheid en laat zien dat Studio de Bakkerij een plek is waar 
ruimte is voor een grote diversiteit aan kunst beleving. 
 
De positionering die wordt ingenomen in het Rotterdamse culturele veld is door meerdere fac-
toren duidelijk verstevigd. 
Maarten Bakker heeft zich meer en meer als directeur/artistiek leider gepresenteerd in plaats van 
dagelijks leider. In aanloop naar het cultuurplan heeft hij deel genomen aan diverse gesprekken 
over kunst en cultuur in Rotterdam.  
Mede daardoor is in de sectoranalyse van de RRKC 2015 Studio de Bakkerij meerdere malen ge-
noemd.  
 
'De laatste tijd zijn verschillende nieuwe theaters van start gegaan. Studio de Bakkerij, sinds 2012 
gevestigd in Rotterdam Noord, programmeert in een kleine theaterzaal voorstellingen met een 
literaire component en initieert en produceert (buurt)projecten.' — Sectoranalyse 2015 RRKC 
 
Studio de Bakkerij is als voorbeeldcase opgenomen in 'Cultuur in Beeld 2015', de jaarlijkse uitgave 
over het Nederlandse culturele bestel, uitgegeven door het ministerie OC&W. Daarnaast is er veel 
media aandacht geweest in de lokale Rotterdamse kanten, radio en tv.  
 
In 2015 is een begin gemaakt met de zoektocht naar meer artistieke diversiteit binnen de activi-
teiten van de stichting. Een belangrijke eerste stap is gemaakt door binnen het Springplankfestival 
(festival voor jonge theatermakers) externe coaches in te zetten voor de begeleiding van de deel-
nemers. Drie verschillende gevestigde theatermakers van Rotterdamse komaf hebben zich ver-
bonden als artistieke coaches.  
Naast het springplank festival is er ook een start gemaakt met de begeleiding van het theatercol-
lectief 'Lefkop'. Zij produceren zelfstandig voorstellingen, en worden hierin begeleid door het 
team van Studio de Bakkerij. In 2016 zullen twee van hun producties bij Studio de Bakkerij in pre-
mière gaan. 
 
In de eigen producties is ruimte gevonden om vormgeving, muziek en kleding uit handen te geven 
aan een artistiek team. De regie en teksten zijn in handen gebleven van artistiek leider Maarten 
Bakker. De processen rondom de producties zijn op dit moment nog te kwetsbaar gebleken om 
hier andere regisseurs of schrijvers op te zetten. In het jaar voor de beoordelingen rond het kun-
stenplan is de keuze gemaakt om duidelijk met één artistieke visie naar buiten te treden.  
 
Met de producties 'Brieven uit de Oorlog' en 'Alweer die feestdagen' heeft Studio de Bakkerij 
twee hoogwaardige producten afgeleverd waarbij het gehele team uit professionals bestond. 
Hiermee heeft de stichting een duidelijke stap voorwaarts gezet en laten zien naast een facilite-
rende organisatie ook een producerende organisatie te zijn. 
 
Het aantal activiteiten van de stichting is dit jaar gegroeid naar een totaal van 228 activiteiten. 
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Activiteiten die dit jaar zijn uitgevoerd door Studio de Bakkerij:  

 
 Totaal van 101 eigen activiteiten in zaal van Studio de Bakkerij ;  
verdeeld over 
 zaalprogrammering van 56 externe voorstellingen (waarvan 42% springplankprogram mering 

voor jonge makers en 62% gericht op jeugd/jongeren);  
 10 Gist Podia, eigen geproduceerd muziekpodium;  
 10 Havenloods Live talkshows, eigen geprogrammeerde wijktalkshow;  
 10 maal eigen productie 'Alweer die Feestdagen'; 
 8 maal eigen productie 'Brieven uit de Oorlog' voor Rotterdamse scholieren (KCR) 
 2 festivals (Springplankfestival en Peuterfestival) 
 5 exposities met randprogrammering; 
 Totaal van 54 eigen activiteiten extern ;  
 7 extern lopende producties (Muntthee en Karnemelk (2x), Kaptein Kees (5x),  

Koning en Koning (1x), Oma's op zoek (18x), Spelen met de Koningin (20x), Brieven uit de 
Oorlog (2x), Oma Greet(4x);  

 jeugdprogrammering Open Monumentendag en organisatie 24uurcultuur Magisch Noord, 
 73 maal zakelijke en culturele verhuur van de theaterzaal  
 
In totaal is met alle activiteiten samen een totaal aantal mensen bereikt van 13.251. 
 
VOORUITBLIK 2016 
 
2016 zal in het teken staan van toetreding tot het cultuurplan 2017-2020. In 2015 is een begin 
gemaakt met het schrijven van een vierjaren beleidsplan. Op 1 februari 2016 zal dit plan worden 
aangeboden aan de gemeente Rotterdam. In 2016 zal duidelijk worden of Studio de Bakkerij per 
2017 daadwerkelijk kan toetreden tot dit kunstenplan. 
 
De zaalprogrammering evenals de wijktalkshow 'HavenloodsLive' en de muziekpodia zullen in 
2016 worden gecontinueerd.  
De voorstelling 'Brieven uit de Oorlog' speelt voor het tweede seizoen en zal in de maanden 
maart-mei in totaal 20 maal in eigen zaal staan en daarnaast nog 15 maal extern spelen. 
In september zal de nieuwe kleutervoorstelling 'Ik woon in het alfabet' in premiere gaan en 10 
keer in regio Rotterdam spelen. 
In de decembermaand produceert Studio de Bakkerij een wijkproject met de participatie van 
wijkbewoners en lokale kunstenaars. 
 
2016 zal ook in het teken staan van een verdere professionaliseringsslag. Er zal een zakelijk leider 
worden gezocht om deze in 2016 in te werken voor de periode 2017-2020. Hiermee ontstaat een 
een organisatie met een directeur/artistiek leider met onder zich de zakelijk leider. 
De zakelijk leider zal zich in 2016 voornamelijk bezig houden met wervende activiteiten bij fond-
sen, particulieren en bedrijven. Wanneer de samenwerking bevalt zal de zakelijk leider in 2017 
meer verantwoordelijkheden krijgen. 
 
In 2016 worden de samenwerkingen die in 2015 met Peuter&Co, het CVU en Resto van Harte zijn 
opgezet verder onderzocht en ontwikkeld.   
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BESTUUR EN DAGELIJKSE LEIDING 
 
Het bestuur is gedurende het boekjaar als volgt samengesteld: 
 
 drs. C.S. Dekker (voorzitter); 
 drs. M. van Oosterom (secretaris); 
 drs. R.P. Krouwer RA (penningmeester). 
 
De dagelijkse leiding van de stichting wordt uitgeoefend door M.J. Bakker BA (op ZZP basis). 
 
Verder maakt de stichting veel gebruik van ZZP’ers (acteurs, productiemedewerkers, PR mede-
werker) en vrijwilligers (PR, zaalwacht, barpersoneel, etc.). Het bestuur van de stichting wil alle 
vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2015.  
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BEGROTING 2016 
 

Onderstaand een samenvatting van de begroting 2016, met daarbij de overeenkomstige cijfers 
over 2015 (bedragen x € 1.000):  

2016
BATEN

Donaties en giften 20,0

Exploitatiesubsidie 102,0
Verkoop producties 50,6
Baten wijkprojecten en festivals 17,8
Subsidies producties 28,0
Verkoop workshops -                         
Kaartverkoop Studio 18,0
Subsidie programmering 15,0
Verhuur zaal 31,5
Horecabaten 26,0

Overige baten -

Totaal Baten 308,9

 
LASTEN  

ACTIVITEITEN

Personele lasten 103,7

Directe kosten producties 90,9
Directe kosten wijkprojecten en festivals 31,0
Kosten Studio 28,9
Inkoop voorstellingen 23,0
PR programmering 7,5
Horeca inkopen en kosten 12,9
Overige directe lasten -

297,9
ORGANISATIE

Directie 4,8
Overige organisatielasten 8,8

13,6

Totaal Lasten 311,5

RESULTAAT -2,6
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BELEID MET BETREKKING TOT VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Om die reden wordt in de begroting gestreefd naar een 
neutraal exploitatiesaldo. Om voldoende vermogen te hebben om tegenvallers op te vangen, 
wordt gestreefd naar een vermogen van 10% van de jaarlijkse exploitatielasten. Eventuele over-
schotten in een boekjaar zullen als Overige Reserves worden aangehouden. Deze reserves kunnen 
als vrij besteedbaar vermogen worden aangewend indachtig de doelstelling van de stichting. 
 
Het is de stichting niet toegestaan vermogen uit te keren aan bestuursleden of de oprichters. 
 
 
AFSLUITING 
 
Het bestuur van Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij is trots op de bereikte resultaten in 
2015. In korte tijd heeft de stichting een plek veroverd tussen de toerende theatergezelschappen 
en is de Studio aan de Bergweg in Rotterdam een goed bezochte plek geworden voor de gehele 
wijk, van jong tot oud. Wij bedanken geldschieters, vrijwilligers, medewerkers en vooral artistiek 
leider Maarten Bakker voor deze resultaten. 
 
Rotterdam,  
 
Het Bestuur  
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij 
 
 
Was getekend: Was getekend: Was getekend: 
C.S. Dekker M. van Oosterom R.P. Krouwer
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BALANS PER 
(NA VOORGESTELDE 

 
 

ACTIEF 2015 2014

€ €

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)

Inventaris 1.236 1.528

Theatertechniek 793 1.901

Verbouwing 9.783 11.006

11.812 14.435

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

Voorraad horeca (2) 1.220 756

VORDERINGEN

Debiteuren (3) 4.601 4.186

Belastingen en premies

sociale verzekeringen (4) 9.343 6.351

Overige vorderingen (5) 434 219

Overlopende activa (6) 26.734 7.897
41.112 18.653

LIQUIDE MIDDELEN (7) 81.118 21.278

TOTAAL ACTIVA 135.262 55.122
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31 DECEMBER 
BESTEMMING RESULTAAT) 
 
 

PASSIEF 2015 2014

€ €

VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN

Overige reserves (8) 33.583 10.292

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 5.863 2.638

Rekening-courant M.J. Bakker (9) 434 -

Overige schulden en 

overlopende passiva (10) 95.382 42.192

101.679 44.830

TOTAAL PASSIVA 135.262 55.122
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Donaties en giften 3.793 3.500 2.587

Verkoop producties 32.273 27.250 28.096

Subsidies en fondsen producties 93.665 35.000 -

Kaartverkoop wijkprojecten 1.392 2.600 3.882

Subsidies en fondsen wijkprojecten 23.500 27.400 14.000

Kaartverkoop festivals 2.861 2.250 2.069

Subsidies en fondsen festivals 12.800 12.000 10.000

Verkoop workshops 292 - 1.225

kaartverkoop Studio 18.065 14.000 16.620

Subsidie programmering 39.500 39.500 39.474

Verhuur zaal 30.835 22.000 20.236

Verhuur techniek 1.789 1.200 -

Dorrbelaste productiekosten 7.791 - -

Horecabaten 28.119 24.000 24.067

Overige baten - 500 3.321

TOTAAL BATEN 296.675 211.200 165.577

LASTEN

Activiteiten

Directe kosten producties 120.755 59.500 23.881

Kosten wijkprojecten 21.773 30.000 18.116

Kosten festivals 15.320 14.250 12.060

Kosten Studio 30.497 27.750 25.056

Inkoop voorstellingen 15.381 15.000 19.451

PR, leiding en techniek programmering 40.824 41.500 36.294

Inkoop workshops 48 - 750

Horeca inkopen en kosten 18.193 20.100 14.088

Overige directe latsen -36 425 -

262.755 208.525 149.696

Organisatie

Afschrijvingskosten vaste activa 3.026 3.250 3.045

Algemene organisatiekosten 7.184 4.300 5.855

Bestuurskosten 234 50 36

Financiële lasten 184 150 445

10.628 7.750 9.381

Totaal lasten 273.383 216.275 159.077

Resultaat 23.291 -5.075 6.499
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TOELICHTING 
 
 

ALGEMEEN 
 
OPRICHTING EN DOELSTELLING STICHTING 
 
De stichting is op 5 december 2011 opgericht. De stichting is een organisatie zonder winststreven 
en is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Cultu-
rele ANBI). In de statuten artikel 2 is het doel als volgt omschreven: 
 

De stichting heeft ten doel het (nagenoeg) uitsluitend beogen van het algemeen nut en wel met 
name door: 
 

 het verbeteren en aanleren van taalcommunicatie bij diverse doelgroepen door middel van 
theatrale educatieve projecten; 

 het ontwikkelen van theaterproducties die het publiek op een, voor hen vernieuwende ma-
nier, met taal in aanraking brengt; 

 het ontwikkelen van theaterteksten die ontstaan vanuit verhalen uit de stad en de buurt die 
speelbaar zijn voor diverse groepen. 

 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN 
 
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. ge-
amortiseerde kostprijs. Baten worden verantwoord op het moment dat deze zijn gerealiseerd; 
lasten worden genomen zodra deze bekend zijn. Subsidies en bijdragen van fondsen worden ver-
antwoord in het jaar waarin de projecten worden uitgevoerd en de kosten worden gemaakt. 
 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisa-
ties zonder winststreven”. 
 
 
MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs minus de op economische levens-
duur gebaseerde lineaire afschrijvingen. 
 
 
VOORRADEN 
 
De voorraad horeca is gewaardeerd tegen laatste inkoopprijs, onder aftrek van een voorziening voor 
incourantheid. 
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TOELICHTING 
 
 
VORDERINGEN 
 
De vorderingen worden volgens eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens zijn 
de vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. 
 
 
SCHULDEN 
 
De schulden zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De overige schulden hebben een loop-
tijd korter dan een jaar. 
 
 
VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN 
 
De overige reserves zijn vrij ter besteding voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. 
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TOELICHTING 
 
 

BALANS 
 
1 MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 

Het verloop is als volgt: Inventaris

Theater- 

techniek

Verbou-

wing Totaal

€ € € €
Aanschafwaarde per 1-1-15 2.587 4.623 12.228 19.438
Cumulatieve afschrijving per 1-1-15 -1.059 -2.722 -1.222 -5.003 

Boekwaarde per 1-1-15 1.528 1.901 11.006 14.435

Investeringen 403 - - 403
Dekking subsidies - - - -

Afschrijving boekjaar -695 -1.108 -1.223 -3.026 

Mutaties boekjaar -292 -1.108 -1.223 -2.623 
   

Aanschafwaarde per 31-12-15 2.990 4.623 12.228 19.841

Cumulatieve afschrijving per 31-12-15 -1.754 -3.830 -2.445 -8.029 

Boekwaarde per 31-12-15 1.236 793 9.783 11.812

 
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende geschatte economische gebruiksduur van de materi-
ele vaste activa. 
 
Inventaris  3 – 5 jaar 
Theatertechniek 3 – 5 jaar 
Verbouwing 10 jaar 
 
 
VOORRADEN 
 
2 VOORRAAD HORECA 
 
De voorraad horeca bestaat uit dranken in fles. Er is geen voorziening voor incourantheid noodza-
kelijk geacht. 
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TOELICHTING 
 
 
VORDERINGEN 
 
3    DEBITEUREN 2015 2014

€ €
Debiteuren 4.601 4.186
Voorziening wegens oninbaarheid - -

4.601 4.186

4    BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Omzetbelasting 9.343 6.351

5   OVERIGE VORDERINGEN

Betaalde emballage 418 203
Betaalde waarborgsommen 16 16

 434  219

6    OVERLOPENDE ACTIVA

Nog te ontvangen subsidie 9.000 7.000
Nog te ontvangen fondsen 16.214
Vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen bedragen 1.520 897

 26.734  7.897

7    LIQUIDE MIDDELEN

Triodos rekening-courant 75.305 20.384
Kas 5.813 894

81.118 21.278
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TOELICHTING 
 
 
VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN 
 

8     OVERIGE RESERVES
€

Stand per 1-1-15 10.292
Resultaat boekjaar 23.291

Stand per 31-12-15 33.583

 
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling 
(Culturele ANBI). Eventuele overschotten dienen dan ook uiteindelijk besteed te worden aan de 
doelstelling van de stichting.  
 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 
9 REKENING COURANT M.J. BAKKER 
 
De rekening-courant is kortlopend, wordt regelmatig vereffend en hierover wordt geen rente 
berekend. 
 
 

10    OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 2015 2014
€ €

Nog te ontvangen facturen 13.177 73
Nog te besteden subsidie 81.600 34.500
Ontvangen voorschotten 605 362

95.382 34.935
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TOELICHTING 
 
 
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
 
HUURVERPLICHTINGEN 
 
Het huurcontract van de Studio aan de Bergweg 283 in Rotterdam is aangegaan voor de duur van 
5 jaar, ingaande op 1 mei 2012 en lopende tot 1 mei 2017. Daarna kan de overeenkomst telkens 
voor een periode van 3 jaar worden verlengd.  
 
De huur- en servicekosten bedragen ongeveer € 21.000 op jaarbasis. 
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TOELICHTING 
 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

BATEN 

Realisatie Begroting Realisatie

11    VERKOOP PRODUCTIES 2015 2015 2014

€ € €
"Koning en koning" 975 6.250 8.348
"Lieve Assepoester" - - 9.410

"Oma's op zoek" 5.997 7.000 2.752
"Kaptein Kees" 3.426 5.000 3.361
Kerstvoorstelling "Alweer die feestdagen" 4.292 3.000 -

"Oma Greet" 2.150 - -
"Spelen met de koningin" 1.468 - -
"Muntthee en Karnemelk" 1.316 1.000 900

"Brieven uit de oorlog" 5.705 2.000 -
24 uur Cultuur 423 - -
Open Monunentendag 6.521 3.000 3.325

32.273 27.250 28.096

De verkochte producties spelen o.a. in de Studio, maar worden voornamelijk verkocht aan uitko-
pers door heel Nederland. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een verwacht aantal 
verkochte voorstellingen. Gedurende het jaar zijn meer voorstellingen geproduceerd, dan bij het 
opstellen van de begroting rekening mee is gehouden. 
 
 

12    SUBSIDIES EN FONDSEN PRODUCTIES
Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

€ € €

Kerstvoorstelling "Alweer die feestdagen" 37.165 7.000 -

"Spelen met de koningin" 2.000 - -
"Brieven uit de oorlog" 25.500 28.000 -
24 uur Cultuur 29.000 - -

 93.665 35.000 -

De kerstvoorstelling is in de begroting voorzichtig begroot. Dit is echter dooor zowel de gemeente 
Rotterdam als diverse fondsen, bedrijven en particulieren (crowdfunding) zeer goed ontvangen, 
waardoor meer geld beschikbaar is gekomen om deze voorstelling te produceren. 
 

De productie 24 uur Cultuur betreft het programmeren en organiseren van het Zomerhofpodium 
tijdens 24 uur Cultuur, waar de gemeente Rotterdam een subsidie voor heeft verstrekt.  
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TOELICHTING 
 
 

Realisatie Begroting Realisatie

13   KAARTVERKOOP WIJKPROJECTEN 2015 2015 2014

€ € €

Gist podium 590 1.000 840

Havenloods live 802 1.600 1.764

Nieuwe baksels - - 778

Kletskoppen - - 500

1.392 2.600 3.882

14   SUBSIDIES EN FONDSEN WIJKPROJECTEN

Gist podium 12.500 14.000 3.500

Havenloods live 11.000 13.400 3.500

Nieuwe baksels - - 3.500

Kletskoppen - - 3.500

23.500 27.400 14.000

15   KAARTVERKOOP FESTIVALS

Springplank festival 2.024 1.500 1.366

Krentenbollenfestival 837 750 703

2.861 2.250 2.069

16   SUBSIDIES EN FONDSEN FESTIVALS

Springplank festival 6.300 7.500 5.500

Krentenbollenfestival 6.500 4.500 4.500

12.800 12.000 10.000
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TOELICHTING 
 
 

17 VERHUUR ZAAL EN 18 HORECABATEN 
 
In zowel de verhuur van de zaal als de horecabaten zien we een stijging ten opzichte van vorig jaar 
en een overrealisatie ten opzichte van de begroting. Dankzij de inhuur van een event manager is 
Studio de Bakkerij in staat geweest meer kansen te benutten. Hierdoor is het gebruik van de stu-
dio verder geïntensiveerd.  
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TOELICHTING 
 
 
LASTEN 
 

ACTIVITEITEN 

19    DIRECTE KOSTEN PRODUCTIES
Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

€ € €

"Koning en Koning" 943 6.000 7.300

"Lieve Assepoester" - - 8.674

"Oma's op zoek" 4.438 4.500 1.602

"Kaptein Kees" 2.592 4.500 2.312

Kerstvoorstelling "Alweer die feestdagen" 40.898 10.000 -

"Oma Greet" 1.461 - -

"Spelen met de koningin" 2.609 - -
"Muntthee en Karnemelk" 1.073 1.500 638

Open monumentendag 4.901 3.000 3.252

24 uur Cultuur 29.058 - -

"Brieven uit de oorlog" 32.782 30.000 103

120.755 59.500 23.881

 De verkochte producties spelen o.a. in de Studio, maar worden voornamelijk verkocht aan uitko-
pers door heel Nederland. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een verwacht aantal 
verkochte voorstellingen. Gedurende het jaar zijn meer voorstellingen geproduceerd, dan bij het 
opstellen van de begroting rekening mee is gehouden. 
 

Dankzij meer toezeggingen voor de kerstvoorstelling “Alweer die feestdagen” kon dit project gro-
ter worden geproduceerd. Hierdoor hebben maar liefst 400 bezoekers van deze voorstelling en 
het bijbehorende diner kunnen genieten, waarvan een groot deel behoort tot een groep eenza-
men. 
 

De productie 24 uur Cultuur betreft het programmeren en organiseren van het Zomerhofpodium 
tijdens 24 uur Cultuur, waar o.a. Rotterdam Festivals en de gemeente Rotterdam aan hebben 
bijgedragen. 
 

20    KOSTEN WIJKPROJECTEN
Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

€ € €

Gist podium 10.795 15.000 4.490

Havenloods live 10.978 15.000 5.355

Nieuwe baksels - - 4.276

Kletskoppen - - 3.995

21.773 30.000 18.116
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21    KOSTEN FESTIVALS
Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

€ € €
Springplank festivals 8.281 9.000 6.866
Krentenbollen festival 7.039 5.250 5.194

15.320 14.250 12.060

 

22    KOSTEN STUDIO

Huur- en servicekosten studio 22.238 21.000 18.794

Energielasten 1.985 3.500 2.922

Schoonmaakkosten 562 700 680

Bedrijfsnoodplan/brandweereisen 200 50 -

Onderhoudskosten pand 2.940 1.000 1.588

Verbruiksartikelen theatertechniek 2.572 1.500 1.072

30.497 27.750 25.056

 

23    PR, LEIDING EN TECHNIEK
         PROGRAMMERING

Artistiek leiding inzake programmering 15.000 15.000 14.700

Techniek tbv programmering 5.539 4.000 2.153

PR programmering 17.285 17.000 14.941
Zakelijk medewerker programmering 3.000 3.000 4.500

Bureaumedewerker - 2.500 -

Vrijwilligerscoördinator 500 - -

41.324 41.500 36.294
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24    HORECA INKOPEN EN KOSTEN
Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

€ € €

Kostprijs van de verkopen 10.833 10.000 9.514

Event manager 4.866 6.000 -

Algemene kosten horeca 2.133 3.500 3.624

Exploitatie-/ horecavergunning 27 - 619

Kosten opleidingen - 250 -

Onderhoud koffiemachine 334 350 331

18.193 20.100 14.088

 

ORGANISATIE 
 

25  AFSCHRIJVINGSKOSTEN VASTE ACTIVA

Afschrijving inventaris 695 500 495
Afschrijving theatertechniek 1.108 1.500 1.328
Afschrijving verbouwing 1.223 1.250 -

3.026 3.250 1.823

 

26   ALGEMENE ORGANISATIEKOSTEN

Kosten vrijwillligers 2.881 1.500 2.646
Drukwerk en promotie 149 200 1.048

Beurskosten 30 - 103
Website en telefoon 366 600 239
representatiekosten 896 950 629

Verzekeringen 386 400 313
Opleidingen 1006 - 185
Overige 933 650 692

6.647 4.300 5.855
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27    FINANCIËLE LASTEN Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014

€ € €
Rente lening o/g - - 300
Bankkosten 184 150 145

184 150 445

 
AANTAL MEDEWERKERS EN BEZOLDIGING BESTUUR 
 
Gedurende het boekjaar waren geen personeelsleden in dienst van de stichting. Alle acteurs, pro-
ductiemedewerkers en artistiek/zakelijk leiding zijn op ZZP basis aangetrokken. 
 
Het bestuur is onbezoldigd. 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
 
STATUTAIRE WINSTBESTEMMING 
 
Volgens artikel 2 lid 3 kan een eventuele winst uitsluitend worden aangewend ten bate van het 
algemeen belang. 
 
 
VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 
 
Het bestuur stelt voor het batig saldo ad € 23.291 toe te voegen aan de Overige Reserves. Voor-
uitlopend op het besluit is dit reeds in de jaarrekening verwerkt. 
 
 
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 


