
 

 

 
 

Studio de Bakkerij
2016

  16.661 bezoekers

94 voorstellingen in Studio de Bakkerij

72 uitvoeringen van producties door het land

6 vaste medewerkers + creatief team van 13 professionals 

42 vrijwilligers

2 theaterfestivals

1 zomerproject 'de Zoete inval'

20 wijkavonden 

2 nieuwe 'Bakkerij' producties

58 openbare verhuringen met cultureel aanbod

18 besloten verhuringen

organisatie Klassendag Open Monumentendag

   Winnaar BurgerBepaalt Beste Podium in Noord

Opname in Cultuurplan Rotterdam per 2017
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BESTUURSVERSLAG 2016 
 
 
NAAM, RECHTSVORM EN VESTIGINGSPLAATS 
 
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij is een stichting, opgericht op 5 december 2011 en heeft 
als vestigingsplaats Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
54091470. De stichting is in 2011 aangemerkt als ANBI stichting.  
 
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 streeft 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 zaalprogrammering 70% springplankprogrammering te programmeren.                            .       

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

■ diverse theatervoorstellingen 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  

 
ORGANISATIE EN PERSONEEL 
 
De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met ZZP'ers (acteurs, 
productiemedewerkers, PR medewerker) en een groot team van vrijwilligers (PR, zaalwacht, 
barpersoneel, etc.).  
 
Voor de toekomst wordt onderzocht of het in dienst nemen van ZZP'ers die al langere tijd diensten 
verrichten voor Studio de Bakkerij wenselijk is.  
 
In 2016 is er een zakelijk leider voor de stichting aangetrokken (ook op ZZP basis). Deze heeft drie 
maanden voor de stichting gewerkt. Door ziekte moest deze het werk neerleggen. In de gewerkte 
maanden werd duidelijk dat er vanuit de directie meer gerichte ondersteuning op het fondsenwer-
vende vlak wenselijk was.  
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In de maanden november - december is er een fondsenwerver voor de stichting aan de slag gegaan 
op ZZP basis. Deze heeft in de laatste maanden van het jaar enkele grote aanvragen voor 2017 
verzorgd.  
 
In december 2016 heeft directeur-bestuurder Maarten Bakker kenbaar gemaakt om per januari 
2017 ook als directeur-bestuurder bij theater Dakota in Den Haag aan de slag te gaan. Samen met 
het bestuur en het team van Studio de Bakkerij is er een plan gevormd om deze duo baan in 2017 
vorm te geven. 
 
Vanaf januari 2017 zal een office manager toetreden tot het vaste kernteam van Studio de Bakkerij 
om te ondersteunen in administratieve en organisatorische activiteiten. Daarnaast wordt onder-
zocht welke mogelijkheden er zijn om een verbinding te leggen met Dakota. Altijd zal worden ge-
keken naar de missie en visie van de beide stichtingen en of activiteiten matchen met elkaar. 
 
Doordat de plannen voor 2017 al helder zijn vormgegeven en er extra ondersteuning voor de direc-
teur is georganiseerd verwacht het bestuur dat de nieuwe situatie meer kansen dan belemmerin-
gen biedt. Het bestuur is zich er van bewust dat de situatie nauwkeurig in de gaten moet worden 
gehouden en gedurende het jaar meerdere malen moet worden geëvalueerd.  
 
 
BESTUUR EN TOEZICHT 
 
Het bestuur is gedurende het boekjaar als volgt samengesteld: 

■ drs. C.S. Dekker (voorzitter); 

■ drs. M. van Oosterom (secretaris); 

■ drs. R.P. Krouwer (penningmeester). 
 
In 2016 is door het zittende bestuur besloten om het bestuursmodel van de stichting per 1 januari 
2017 aan te passen naar een Raad van Toezicht model met een directeur-bestuurder. De huidige 
artistiek/zakelijk leider en oprichter van de stichting, Maarten Bakker, zal per 1 januari 2017 de 
algemeen directeur-bestuurder van de stichting worden.  
 
Per 1 januari 2017 zullen twee oud bestuursleden bestuurders blijven van de stichting om aan de 
ANBI eisen te voldoen.  De raad van toezicht zal bestaan uit vier leden. 
 
De samenstelling van het bestuur en de toekomstige Raad van Toezicht is divers in zowel geslacht, 
leeftijd als afkomst. Er bestaan geen persoonlijke relaties tussen de bestuurders, de RvT en de 
directeur. Daarnaast bestaan er geen verstrengelde belangen tussen de dagelijkse werkzaamheden 
van de leden van de RvT, het bestuur en de directeur-bestuurder. Hiermee voldoet Studio de 
Bakkerij aan de Code Cultural Governance. 
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ACTIVITEITENVERSLAG 
 
2016 heeft in het teken gestaan van toetreding tot het cultuurplan 2017-2020. Op 1 februari 2016 
heeft Studio de Bakkerij een meerjarig beleidsplan aangeboden aan de gemeente Rotterdam.  
In juni ontving Studio de Bakkerij een positief advies van de Rotterdamse Raad voor Cultuur. De 
RRKC schreef het volgende: 
 
"Studio de Bakkerij brengt sinds 2013 een helder podiumprogramma: wijkgericht, met oog voor ar-
tistieke kwaliteit en ruimte voor experiment. De Bakkerij produceert zelf ook voorstellingen. De Stu-
dio heeft primair een functie voor de wijk, maar trekt dankzij de kwaliteit een breder publiek. De 
Bakkerij wil eveneens talent ontwikkelen, maar de Raad ziet dat niet als kerntaak. De Raad is positief 
over wat Studio de Bakkerij tot stand heeft gebracht. Daarom adviseert de RRKC de aanvraag te 
honoreren met een Cultuurplansubsidie van € 120.000 voor professionalisering van de organisatie 
en programmering." 
 
In het algehele advies aan de wethouder werd Studio de Bakkerij ook meerdere malen genoemd. 
 
'In de wijken draagt de aanwezigheid en het programma van culturele instellingen in een aantal 
gevallen bij aan de sociale ontwikkeling van het omliggend gebied. De Raad ziet Theater Zuidplein 
en Studio de Bakkerij als goede voorbeelden daarvan voor Zuid- wijk en Rotterdam Noord.' 
 
Dit advies is overgenomen door de gemeente Rotterdam en per 1 januari 2017 is Studio de Bakkerij 
dan ook als 1 van de 15 nieuwe instellingen opgenomen in het Rotterdamse Cultuurplan 2017-2020.  
 
Doorlopende activiteiten 
 
Studio de Bakkerij heeft in 2016 weer een diverse programmering gepresenteerd in haar eigen zaal, 
maar was ook op meerdere momenten op andere locaties in de stad te zien. Met de diverse pro-
ducties was Studio de Bakkerij ook landelijk zichtbaar. Met één van de projecten die Studio de Bak-
kerij in 2016 is gestart wordt het werk van de stichting zelfs internationaal zichtbaar in 2017. 
 
De programmering zoals deze in de voorgaande jaren is ontwikkeld is doorgezet en bedient een 
breed publiek uit de wijk. Van jong tot oud, van arm tot rijk, met of zonder migratie achtergrond, 
vanuit de wijk maar ook uit andere gebieden van Rotterdam, Studio de Bakkerij programmeert voor 
iedereen. 
 
Meer dan de helft van de programmering, 55 van de 94 voorstellingen, richtte zich op jeugd en 
jongeren. Met name de allerkleinsten van 0-4 jaar worden goed bediend in Studio de Bakkerij. In 
2016 is gestart met maandelijkse babyconcerten welke goed bezocht worden. 
 
Deze springplankfunctie voor jonge theatermakers heeft Studio de Bakkerij ook in 2016 weer ver-
vuld. 68 van de 92 geprogrammeerde voorstellingen waren voorstellingen van jonge theatermakers 
of try-outs. In Studio de Bakkerij kunnen deze jonge kunstenaars vlieguren maken. Zo speelde de 
winnaar van Fringe Amsterdam, Igor Vrebac, zijn voorstelling Homo Sapiens en waren er diverse 
jonge theatergezelschappen vanuit Buro Bannink die in de laatste fase van een repetitie proces hun 
voorstellingen in Studio de Bakkerij speelden. 
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Festivals 
 
Omdat jeugd en talent pijlers in onze programmering zijn, organiseerden we ook in 2016 hier twee 
festivals voor.  
 
Het Krentenbollenfestival voor de peuters. Een tweedaags theaterfestival met dit jaar de thematiek 
'Rommel gooi je niet weg'. Het festival was helemaal uitverkocht, meer dan 340 bezoekers hebben 
dit festival bezocht. 
 
Het Springplankfestival organiseerden we voor jong theatertalent dat net van een academie heeft 
afgerond. In 2016 hebben 6 deelnemers voorstellingen gemaakt voor het 4 dagen durende festival. 
Dit jaar vormde een ondernemerstraject een nieuw onderdeel van het festival. Dit festival werd 
door 331 toeschouwers bezocht, het festival was dus meer dan uitverkocht. Er is elkaar jaar groei 
in aandacht voor dit festival vanuit publiek maar ook vanuit de theaterwereld. Dit jaar was het 
thema 'Where do we go', zes geëngageerde voorstellingen waren het resultaat van dit bijzondere 
festival. Meerdere deelnemers van dit festival namen met hun voorstelling een maand later deel 
aan ‘Festival aan de Maas’, een festival om afstuderend theatertalent aan Rotterdam te presente-
ren. Dit is een zelfstandig festival onder de paraplu van Theater Hofplein. We zijn blij dat we ook 
met dit festival een mooie springplank hebben kunnen bieden. Er wordt onderzocht om de samen-
werking met ‘Festival aan de Maas’ in 2017 te intensiveren. 
 
 
Wijkprojecten 
 
Studio de Bakkerij heeft primair een functie om cultuur aan te bieden aan de wijk. In 2016 organi-
seerden we 20 wijkavonden waar ook bewoners uit Noord zelf op het podium staan.  
 
De HavenloodsLive is 10 maal georganiseerd. Een talkshow i.s.m. de Havenloods om de mensen 
achter het lokale nieuws aan het woord te laten. 
 
Het GIST podium is ook 10 maal georganiseerd. Een muziekpodium waar lokaal talent wordt gekop-
peld aan toptalent.  
 
Beide avonden worden steeds beter bezocht en krijgen steeds meer bekendheid in de wijk en de 
stad. Waar de programmeur van het GIST podium vorige jaren veelal actief op zoek moest naar 
deelnemers komt het aanbod nu steeds meer op haar af. De vraag komt vanuit de wijk omhoog 
waardoor het steeds beter lukt vraaggericht te programmeren wat er weer voor zorgt dat er meer 
(nieuwe) bezoekers het theater weten te vinden. Zo is de muziekgroep ‘Vocals’ uit Noord aange-
haakt aan het GIST podium en hebben we met de HavenloodsLive een intensieve samenwerking 
met de gebiedscomissie Noord, waardoor de behoeftes goed zichtbaar zijn voor de redacteuren 
van deze talkshow.  
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Eigen Producties 
 
In 2016 produceerde Studio de Bakkerij twee eigen producties. 
 
De jeugdvoorstelling 'Ik woon in het Aflabed' werd in het najaar van 2016 gemaakt en speelde in 
het najaar 21 maal. De voorstelling is in samenwerking met het Dyslectiefonds ontwikkeld en was 
door het educatieve karakter erg gewild op de scholen in Rotterdam. De voorstelling zal ook in 
komende seizoenen gaan spelen. 
 
De tweede productie in 2016 is het kerstproject 'De helden van de Heilige nacht' geweest. De voor-
stelling is gemaakt in samenwerking met diverse lokale ondernemers en bewoners. Het verhaal 
speelde op hun locaties af en één van de ondernemers heeft ook financieel bijgedragen aan het 
project. In het project werden naast 4 professionele ook 5 amateurspelers betrokken. Samen met 
onze sociale partners zoals 'Resto van Harte, SOL ouderenwerk, Pluspunt en Humanitas' zijn meer 
dan 100 eenzame ouderen bereikt die op vrijkaarten de voorstelling hebben bezocht. De helden 
van de Heilige nacht speelde 8 maal in de decembermaand en werd door ruim 450 bezoekers be-
zocht. 
 
In september zijn de repetities van een nieuwe jongeren voorstelling 'Hikikomori, the loneliness of 
the internet' gestart. In co-creatie met Theater Labor uit Bielefeld (DLD) wordt een voorstelling met 
5 Nederlandse jongeren en 5 Duitse jongeren gemaakt. Deze voorstelling zal in 2017 vijf maal te 
zien zijn. De voorstelling speelt synchroon in Duitsland en Nederland. Door middel van het internet 
spelen de acteurs scènes met elkaar. In 2016 heeft Studio de Bakkerij de crew uit Duitsland mogen 
ontvangen in Rotterdam. In 2017 zal de Nederlandse crew een bezoek brengen aan Bielefeld. 
 
 
Overige activiteiten 
 
Naast de bovenstaande nieuwe activiteiten heeft Studio de Bakkerij nog veel meer gedaan. Een 
korte opsomming: 
 38 speelbeurten van onze jeugdproductie Brieven uit de Oorlog door heel Nederland 
 35 speelbeurten van onze jeugdproductie Oma's op zoek door heel Nederland 
 de organisatie van de Klassendag van Open Monumentendag waar we meer dan 300 leerlingen 

uit Rotterdam Zuid op theatrale wijze kennis lieten maken met de Maastunnel 
 Met een speciale editie van de HavenloodsLive hebben we ons zelf gepresenteerd op de Rot-

terdam Uitdagen 
 In de zomermaanden heeft Studio de Bakkerij het jeugdprogramma 'De Zoete Inval' gedraaid. 

Een programma van activiteiten, films en voorstellingen voor kinderen in de zomervakantie. 
 In de foyer zijn door het jaar vijf exposities georganiseerd met diverse randprogrammeringen. 

Jonge Rotterdamse kunstenaars kregen hierdoor een podium voor hun werk. 
 De begeleiding van organisatie van ons vrijwilligersteam dat in 2016 uit 42 vrijwilligers bestond 
 76 verhuringen waarvan 58 verhuringen een openbaar karakter hadden. Amateurgezelschap-

pen, Cinenoord en Aagje hebben veelvuldig gebruik gemaakt van onze zaal. 
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Samenwerkingen 
 
Ook in 2016 heeft Studio de Bakkerij weer met een groot aantal andere organisaties samen ge-
werkt. Deze samenwerkingen leveren versteviging van de diverse programma's op en leveren ook 
een breder publieksbereik op.  
 
De samenwerking met de cultuurscout van CultuurConcreet is weer zeer waardevol geweest in 
2016. In juli organiseerde zij het project 'De Burger Bepaalt'. In dit project konden de burgers uit 
Rotterdam Noord zelf €50.000 verdelen over de culturele initiatieven in Noord. Studio de Bakkerij 
kwam als 'Beste Podium' uit de bus en eindigde op plaats twee van de lijst van de meer dan 70 
culturele instellingen en initiatieven in Noord. Het is natuurlijk een bijzondere waardering die we 
na 5 jaar inzet voor de wijk hebben mogen ontvangen. 
 
De samenwerking met de diverse welzijnspartijen in Noord (Resto van Harte, Sensoor, SOL oude-
renwerk, Humanitas, TOR, Coalitie Erbij, Pluspunt en CVU uitvaartzorg) zijn van grote betekenis ge-
weest voor het kerstproject 'Helden van de Heilige nacht'. Door de samenwerking met deze samen-
werkingspartners hebben we opnieuw een grote groep eenzame ouderen weten te bereiken. Zon-
der deze samenwerking hadden we deze succesvolle resultaten niet kunnen behalen. 
 
In 2016 is er geparticipeerd in het 'Cliq' project. Een traject waarin Rotterdamse culturele instellin-
gen en Rotterdamse bedrijven werden uitgedaagd met elkaar plannen te smeden om de samen-
werking tussen cultuur en business te versterken. Studio de Bakkerij heeft het voortouw genomen 
in de het project 'From Blindspot to Sweetspot'. In dit project worden tien jonge kunstenaars als 
denktank ingezet om advies te geven in tien cases uit het Rotterdamse bedrijfsleven. In ruil hiervoor 
krijgen de kunstenaars bedrijfstrainingen van de betrokken bedrijven. Dit project verzorgt Studio 
de Bakkerij in samenwerking met Maas Theater en Dans, Rebel Group Rotterdam, Rabobank Rot-
terdam en Rokade Advies. 
Dit project sluit aan bij de doelstelling van de stichting om jong talent te ondersteunen in de ont-
wikkeling van hun ondernemersskills. 
 
Naast boven genoemde samenwerkingen zijn de volgende samenwerkingen  voortgezet: 
 De Havenloods, voor de HavenloodsLive 
 Popunie, voor GistPodium 
 Buro Bannink, voor verkoop eigen producties 
 Rotterdam Festivals, voor publieksonderzoek en promotie 
 KC-R, voor bereiken van Rotterdamse scholen 
 Peuter&Co, voor de peuterprogrammering 
 Gebiedsomissie Noord en gemeente Rotterdam, voor de politieke positie Studio de Bakkerij 
 Diverse fondsen, voor het mogelijk maken van de projecten van Studio de Bakkerij ondersteu-

nen 
 Cinenoord, ZieninNoord en Noord&, voor de filmprogrammering van Studio de Bakkerij 
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Publieksbereik 
 

Met al de bovengenoemde activiteiten heeft Studio de Bakkerij in 2016 een totaal aantal van 16.661 
mensen bereikt. In 2016 is geen onderzoek gedaan naar de verschillende doelgroepen die Studio 
de Bakkerij bereikt. In 2016 is doorgewerkt om een meer divers publiek te bereiken door het aan 
bieden van een meer vraaggerichte programmering. In 2017 zal er weer een publieksonderzoek 
plaatsvinden i.s.m. Rotterdam Festivals. 
 
 

FINANCIËN 
 

Studio de Bakkerij heeft voor 2016 een bijdrage van €102.000 ontvangen voor het jaarprogramma 
van de gemeente Rotterdam. Ook in 2016 kwam de stichting in aanmerking voor de SKIP (subsidie 
kleine en incidentele programmering) van het Fonds Podiumkunsten. 
 

Daarnaast zijn de diverse projecten ondersteund door diverse Rotterdamse en landelijke fondsen. 
 

Het nieuwe seizoen is in september geopend met de presentatie van onze nieuwe stoelen die door 
een crowdfundingsactie door het publiek en vrienden van Studio de Bakkerij zijn gefinancierd. 
Naast een financiële impuls heeft deze crowdfunding gezorgd voor nog meer betrokkenheid van 
het publiek bij het theater. 
 

Er is een financieringsmix gerealiseerd van: 
 

Eigen inkomsten € 168.691 47% 
Subsidies € 111.218 31% 
Fondsen/particulieren/bedrijven €   76.865 22% 
 ———— 
TOTAAL € 356.974 100% 
 
De stichting is er trots op om voor bijna 50% eigen inkomsten te genereren. 
In 2016 is ingezet om de 3e gelden stroom van fondsen/particulieren en bedrijven in de toekomst 
groter te laten worden. Voor 2017 zijn er reeds twee aanzienlijke bijdragen vanuit fondsen toege-
zegd voor de programmering van Studio de Bakkerij. 
 
 
Resultaat en beleid met betrekking tot vrij besteedbaar vermogen 
 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Om voldoende vermogen te hebben om tegenvallers op te 
vangen, wordt gestreefd naar een vermogen van 10%-15% van de jaarlijkse exploitatielasten. Even-
tuele overschotten in een boekjaar zullen als Overige Reserves worden aangehouden. Deze reser-
ves kunnen als vrij besteedbaar vermogen worden aangewend indachtig de doelstelling van de 
stichting. 
 

In 2016 is een financieel positief resultaat behaald van €20.680. Dit wordt toegevoegd aan de ove-
rige reserves die daarmee op € 54.263 komen. De stichting is blij na zes jaar een bescheiden ver-
mogen te hebben opgebouwd zodat er ruimte in de toekomst is voor onderhoud van het pand en 
er een buffer is om eventuele tegenvallers op te vangen in de toekomst.  
 

Het is de stichting niet toegestaan vermogen uit te keren aan bestuursleden of de oprichters.  



Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij, 
Rotterdam  
 
 

8 

RISICO'S VOOR STUDIO DE BAKKERIJ 
 

Het bestuur ziet enkele risico's voor Studio de Bakkerij en neemt maatregelen om deze risico's zo 
veel mogelijk te beheersen. 
 

Op strategisch vlak is het een risico om de directeur te 'delen' met een andere organisatie. Het 
verdelen van de aandacht zou een risico kunnen zijn. Door het monitoren van de veranderende 
situatie en het verzorgen van voldoende ondersteuning van de directeur wordt dit risico beheerst. 
 

Op financieel vlak is een risico dat de stichting deels afhankelijk is van gelden van derden. Dit risico 
wordt beheerst door een gezonde financieringsmix te organiseren waarbij niet te veel druk komt 
te liggen bij één financiële partner. De toezegging van de gemeente Rotterdam om voor de ko-
mende vier jaar structureel te ondersteunen voor een bedrag van € 120.000 zorgt voor een zekere 
financiële zekerheid. 
 

Op het gebied van wet- en regelgeving is er een risico aangaande het feit dat de stichting slechts 
met ZZP'ers werkt. Door de veranderende wetgeving op dit gebied is het onzeker of deze situatie 
kan voortbestaan. Dit wordt beheerst door de wetgeving nauwkeurig in de gaten te houden en 
hierbij juridisch advies in te winnen. De structurele bijdrage van de gemeente Rotterdam biedt wel-
licht de mogelijkheid om in 2018 een deel van de ZZP'ers in dienst te nemen. Het bestuur laat zich 
in 2017 hier goed over adviseren en onderzoekt de mogelijkheden. 

 
WAT GAAN WE DOEN IN 2017? 
 

Na 5 jaren van opstarten en bouwen is het tijd om te consolideren en de organisatie stabiel te laten 
worden. Daarom is besloten de activiteiten zoals deze zijn vormgegeven in de afgelopen jaren te 
continueren en te verdiepen. Er wordt in 2017 niet ingezet op het ontwikkelen van nieuwe pro-
jecten.  
 

De komende jaren zullen in het teken staan van het verwezenlijken van de ambities zoals deze zijn 
genoemd in het meerjaren beleidsplan. Belangrijkste speerpunten hierin zijn het samen met de wijk 
een breed cultureel aanbod verzorgen en ruimte bieden aan Rotterdams podium talent. 
 
Activiteiten 
 

Activiteiten die in 2017 plaats zullen vinden zijn: 
 Zaalprogrammering doorlopend  
 Wijkpanel Samen Sterk, doorlopend 
 Havenloods Live, wijktalkshow, 10x doorlopend 
 GIST muziekpodium, 10x doorlopend 
 'Hikikomori, the loneliness of the internet', internationale productie, feb  
 Blindspot to Sweetspot, talenttraject, jan-okt 
 doorspelen van Bakkerijproductie Brieven uit de Oorlog, mrt-mei  
 doorspelen van Bakkerijproductie Spelen met de Koning, feb-mrt 
 Springplankfestival, jonge makers theaterfestival, mei  
 4 exposities in de foyer, doorlopend 
 De Zoete Inval, vakantie activiteiten, jul 
 Krentenbollenfestival, peuterfestival, okt 
 'Oma Greet de Musical', decemberproductie, dec 
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Studio de Bakkerij zal ook in 2017 weer een decemberproductie produceren. Studio de Bakkerij 
heeft al langer de wens het artistieke team uit te breiden en ziet hierin een mooie kans om hier 
vorm aan te geven. 
 
Het bestuur van de stichting heeft besloten om de activiteiten in de toekomst nog meer te richten 
op het lokale publiek. Gezien de missie van de stichting hebben deze activiteiten prioriteit. 
 
De landelijke activiteiten die nu lopen zullen in de komende jaren worden afgerond. Er zullen geen 
nieuwe landelijke activiteiten worden gestart. 
 
Door een toezegging van het VSB fonds voor een participatiemedewerker wordt het team in 2017 
ook verstevigd met een medewerker die belast is met het (nog meer) verbindingen leggen tussen 
de wijk en Studio de Bakkerij en tussen de onderlinge programmeringen van de stichting. Dit ligt in 
lijn met de beslissing van het bestuur om meer de aandacht op de lokale activiteiten te gaan leggen. 
Een onderdeel van de activiteiten is het opzetten van een wijkpanel dat mee gaat denken over de 
programmering van Studio de Bakkerij. 
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BEGROTING 2017 
 

Onderstaand een samenvatting van de begroting 2017.  
Begroting
2017

BATEN

Donaties en giften 15.000              
Budgetsubsidie gemeente Rotterdam 120.000            
Baten uit activiteiten 239.280            
Baten uit horeca en verhuur 57.500              

Totaal Baten 431.780            

 
LASTEN  

ACTIVITEITEN

Personele lasten 132.100            
Directe kosten activiteiten 227.700            
Kosten Studio 30.300              
Horeca inkopen en kosten 16.000              

406.100            
ORGANISATIE

Personele lasten 5.400                
Overige organisatielasten 18.715              

24.115              

Totaal Lasten 430.215            

RESULTAAT 1.565               
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TOT SLOT 
 
De ontwikkelingen van Studio de Bakkerij in de afgelopen jaren hebben er zoals eerder beschreven 
voor gezorgd dat Studio de Bakkerij per 01-01-2017 is opgenomen in het Rotterdamse Cultuurplan.  
We zijn er zeer trots op dat het is gelukt om de meerwaarde van een relatief klein initiatief zichtbaar 
te maken voor een wereldstad als Rotterdam. 
 
Rotterdam, 25 april 2017  
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij 
 
 
C.S. Dekker R.P. Krouwer M.J. Bakker 
Bestuurder Bestuurder Bestuurder 
 
 
 
M.B.M. Kooman - Van Velzen S.J.J. van Marion S. Belhaj 
RvT lid RvT lid RvT lid 
 
 
 
E. Barioglu 
RvT lid 
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BALANS PER 
(NA VOORGESTELDE 

 
 

ACTIEF 2016 2015

€ €

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)

Inventaris 3.236 1.236
Theatertechniek 902 793
Verbouwing 8.560 9.783

12.698 11.812

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

Voorraad horeca (2) 1.024 1.220

VORDERINGEN

Debiteuren (3) 6.628 4.601
Belastingen en premies
sociale verzekeringen (4) 11.749 9.343
Overige vorderingen (5) 210 434
Overlopende activa (6) 58.326 26.734

76.913 41.112

LIQUIDE MIDDELEN (7) 22.955 81.118

TOTAAL ACTIVA 113.590 135.262
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31 DECEMBER 
BESTEMMING RESULTAAT) 
 
 

PASSIEF 2016 2015

€ €

VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN

Overige reserves (8) 54.263 33.583

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 9.904 5.863
Rekening-courant M.J. Bakker (9) 2.084 434
Overige schulden en 
overlopende passiva (10) 47.339 95.382

59.327 101.679

TOTAAL PASSIVA 113.590 135.262
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

BATEN Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015
€ € €

Donaties en giften 13.015 20.000 3.793
Budgetsubsidie gemeente Rotterdam 102.000 102.000 -

Verkoop producties (11) 63.963 50.600 32.273
Subsidies en fondsen producties (12) 38.218 28.000 93.665
Baten wijkprojecten en festivals (13) 29.448 17.750 40.553
Verkoop workshops (14) 5.424 - 292
Kaartverkoop Studio (15) 30.185 18.000 18.065
Subsidie programmering 10.350 15.000 39.500
Verhuur zaal 29.759 30.000 30.835
Verhuur techniek 2.465 1.500 1.789
Doorbelaste productiekosten 2.120 - 7.791
Horecabaten 30.027 26.000 28.119

Overige baten - 75 -

TOTAAL BATEN 356.974 308.925 296.675

LASTEN

Activiteiten

Personele lasten (16) 108.244 103.700 -
Directe kosten producties (17) 87.520 90.950 120.755
Kosten wijkprojecten en festivals (18) 39.557 31.000 37.093

Kosten workshops 4.817 - 48
Kosten Studio (19) 29.157 28.900 30.497
Inkoop voorstellingen 26.932 23.000 15.381
PR, leiding en techniek programmering (20) 3.741 7.500 40.824
Horeca inkopen en kosten (21) 14.541 12.850 18.193
Overige directe latsen - - -36

314.509 297.900 262.755
Organisatie

Directie 3.650 4.800 -

Afschrijvingskosten vaste activa (22) 2.657 2.850 3.026
Algemene organisatiekosten (23) 14.881 5.500 7.184

Bestuurskosten 100 200 234
Financiële lasten 497 200 184

21.785 13.550 10.628

Totaal lasten 336.294 311.450 273.383

Resultaat 20.680 -2.525 23.291
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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 (Culturele 
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 manier, 
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. geamor-
tiseerde kostprijs. Baten worden verantwoord op het moment dat deze zijn gerealiseerd; lasten 
worden genomen zodra deze bekend zijn. Subsidies en bijdragen van fondsen worden verantwoord 
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 “Organisaties 
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. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
 
Baten uit kaartverkoop en verkoop producties worden verantwoord in de periode, waarin de voor-
stelling plaats vindt. De horecabaten worden gerealiseerd op het moment van verkoop. 
Subsidies en fondsen worden toegerekend aan de periode waarin de uitgaven worden gedaan (mits 
toegestaan door de subsidieverstrekker of het fonds). 
 
Kosten worden genomen op het moment dat de prestatie door de tegenpartij wordt geleverd. Ver-
liezen worden genomen zodra deze bekend zijn. 
 
 
VERGELIJKING MET VORIG JAAR 
 
In 2016 is voor het eerst een budgetsubsidie verkregen van de gemeente Rotterdam, waar in de 
jaren ervoor alleen projectsubsidies werden ontvangen. Wij hebben op basis van de ingediende 
begroting bij de gemeente de presentatie van onze kosten aangepast (zowel in de begroting als in 
de realisatie 2016). Het belangrijkste verschil met vorig jaar is dat de personele lasten van het kern-
team niet meer worden toegerekend aan de verschillende projecten.  
 
De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast, omdat in 2015 de situatie daadwerkelijk anders was. 
Uiteraard dient hiermee rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de cijfers. 
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TOELICHTING 
 
 

BALANS 
 
1 MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 

Het verloop is als volgt: Inventaris

Theater- 

techniek

Verbou-

wing Totaal
€ € € €

Aanschafwaarde per 1-1-16 2.990 4.623 12.228 19.841
Cumulatieve afschrijving per 1-1-16 -1.754 -3.830 -2.445 -8.029 

Boekwaarde per 1-1-16 1.236 793 9.783 11.812

Investeringen 6.242 928 -              7.170
Dekking subsidies/giften -3.627 -              -              -3.627 
Desinvesteringen aanschafwaarde -              -1.597 -              -1.597 
Desinvesteringen cum. afschrijving -              1.384 -              1.384
Afschrijving boekjaar -615 -606 -1.223 -2.444 

Mutaties boekjaar 2.000 109 -1.223 886
   

Aanschafwaarde per 31-12-16 5.605 3.954 12.228 21.787
Cumulatieve afschrijving per 31-12-16 -2.369 -3.052 -3.668 -9.089 

Boekwaarde per 31-12-16 3.236 902 8.560 12.698

 
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 2016 2015

€ €
Debiteuren 8.728 4.601
Voorziening wegens oninbaarheid -2.100 -

6.628 4.601

4    BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Omzetbelasting 11.749 9.343

5   OVERIGE VORDERINGEN

Betaalde emballage 210 418
Betaalde waarborgsommen - 16

 210  434

6    OVERLOPENDE ACTIVA

Nog te ontvangen subsidie 21.159 9.000
Nog te ontvangen fondsen 21.000 16.214
Nog te ontvangen online betalingen (betalingen onderweg) 5.327 -
Nog te ontvangen pinbetalingen (betalingen onderweg) 5.707 -
Vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen bedragen 5.133 1.520

 58.326  26.734

7    LIQUIDE MIDDELEN

Triodos rekening-courant 14.025 75.305
Rabobank rekening-courant 1.913 -
Kas 7.017 5.813

22.955 81.118
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TOELICHTING 
 
 
VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN 
 

8     OVERIGE RESERVES
€

Stand per 1-1-16 33.583
Resultaat boekjaar 20.680

Stand per 31-12-16 54.263

 
 
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 € 20.680 toe te voegen aan de Overige Reserves. Vooruit-
lopend op het besluit is dit reeds in de jaarrekening verwerkt. In 2017 wordt een Meerjaren Onder-
houdsplan opgesteld en op basis daarvan zal in de toekomst een voorziening groot onderhoud wor-
den opgebouwd.  
 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 
9 REKENING COURANT M.J. BAKKER 
 
De rekening-courant is kortlopend, wordt regelmatig vereffend en hierover wordt geen rente be-
rekend. 
 
 
10    OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 2016 2015

€ €
Nog te ontvangen facturen 22.606 13.177
Nog te besteden subsidie 23.120 81.600
Resevering accountantskosten 1.250 -
Ontvangen voorschotten 363 605

47.339 95.382
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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 € 22.000 op jaarbasis. 
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TOELICHTING 
 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

BATEN 
Realisatie Begroting Realisatie

11    VERKOOP PRODUCTIES 2016 2016 2015

€ € €
"Brieven uit de oorlog" 26.498 26.600 5.705
"Oma's op zoek" 15.939 6.000 5.997

Kerstvoorstelling 6.604 2.000 4.292
"Ik woon in het Aflabed" 7.018 2.000 -
"Oma Greet" 5.205 5.000 2.150

Open Monunentendag 1.500 6.500 6.521
"Spelen met de koningin" 822 - 1.468
"Muntthee en Karnemelk" 377 1.000 1.316

"Koning en koning" - 1.500 975
"Kaptein Kees" - - 3.426
24 uur Cultuur - - 423

63.963 50.600 32.273

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 met name van “Oma’s op zoek” meer voorstel-
lingen verkocht, dan bij het opstellen van de begroting rekening mee is gehouden. 
 

12    SUBSIDIES EN FONDSEN PRODUCTIES
Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

€ € €

Kerstvoorstelling 20.000 15.000 37.165
"Ik woon in het Aflabed" 15.000 13.000 -
"Hikikomori" 3.218 - -

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

 38.218 28.000 93.665

De baten uit subsidies en fondsen zijn hoger uitgevallen dan begroot door een voorzichte begroting. 
Daarnaast is Hikikomori een nieuwe productie. De uitvoeringen zijn pas in 2017 en in 2016 zijn dan 
ook de baten gelijk gesteld aan de tot nu toe uitgegeven lasten. 
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TOELICHTING 
 

Realisatie Begroting Realisatie
13    BATEN WIJKPROJECTEN EN FESTIVALS 2016 2016 2015

€ € €
"Gist" kaartverkoop 720 500 590

"Gist" subsidie en fondsen 7.000 4.000 12.500
"Havenloods Live" kaartverkoop 1.033 750 802
"Havenloods Live" subsidie en fondsen 1.500 3.000 11.000
"Zoete Inval" subsidie en fondsen 2.000 - -

"Springplankfestival" kaartverkoop 2.104 2.000 2.024
"Springplankfestival" subsidie en fondsen 7.500 2.500 6.300
"Krentenbollenfestival" kaartverkoop 1.091 1.000 837

"Krentenbollenfestival" subsidie en fondsen 6.500 4.000 6.500

29.448 17.750 40.553

 

Veel van de wijkprojecten en festivals zijn erg succesvol. Om die reden zijn zowel de inkomsten uit 
kaartverkoop als de bijdrage van fondsen hoger uitgevallen dan begroot. In vergelijking met vorig 
jaar zijn de baten gedaald doordat vorig jaar de gemeente ook rechtstreeks bijdroeg aan deze pro-
jecten. In 2016 is deze bijdrage inbegrepen in de exploitatiesubsidie. 
 

14 VERKOOP WORKSHOPS
Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

€ € €
"Blindspot to sweetspot" 3.912 - -

Diversen 1.512 - 292

 5.424 - 292

 
Het project “Blindspot to sweetspot” is in 2016 opgestart, maar dit loopt door in 2017. De bijdragen 
zijn daarom gematcht aan de uitgaven die in 2016 reeds zijn gedaan. 
 
 

15  KAARTVERKOOP 
 
De kaartverkoop baten van ruim € 30.000 zijn aanzienlijk hoger dan vorig jaar en dan begroot (bei-
den ongeveer € 18.000). Dit is deels te wijten aan een doorgevoerde prijsverhoging gedurende 
2016. Daarnaast weet het publiek Studio de Bakkerij inmiddels goed te vinden en is een sterke 
stijging te zien in bezettingsgraad. Momenteel zijn veel voorstellingen uitverkocht. 
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TOELICHTING 
 
 
LASTEN 
 

ACTIVITEITEN 

16    PERSONELE LASTEN

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

€ € €
Directie 32.850 43.200 -

Zakelijk leider 13.250 - -

Bureau/PR medewerker 25.998 27.000 -
Vrijwilliger/horeca coördinator 16.646 17.000 -

Technicus 18.500 15.000 -
Conciërge 1.000 1.500 -

108.244 103.700 -

  
Gedurende het boekjaar waren geen personeelsleden in dienst van de stichting. Alle acteurs, pro-
ductiemedewerkers en de leden van het vaste team zijn op ZZP basis aangetrokken. 
 
Het bestuur is onbezoldigd. 
 

17    DIRECTE KOSTEN PRODUCTIES

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

€ € €
Kerstvoorstelling 28.105 25.000 40.898
"Ik leef in het Aflabed" 20.990 30.000 -

"Brieven uit de oorlog" 20.166 23.200 32.782
"Oma's op zoek" 9.296 3.500 4.438
"Hikikomori" 3.176 - -
"Oma Greet" 3.146 2.500 1.461

Open monumentendag 1.765 5.000 4.901
"Spelen met de koningin" 531 - 2.609
"Muntthee en Karnemelk" 345 750 1.073
"Koning en Koning" - 1.000 943

"Kaptein Kees" - - 2.592
24 uur Cultuur - - 29.058

87.520 90.950 120.755
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TOELICHTING 
 
 

18    KOSTEN WIJKPROJECTEN EN FESTIVALS

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

€ € €

Gist podium 10.687 7.500 10.795
Havenloods live 9.375 7.500 10.978
Zoete Inval 843 - -

Springplank festival 11.715 10.000 8.281
Krentenbollen festival 6.937 6.000 7.039

39.557 31.000 37.093

 

19    KOSTEN STUDIO

Huur- en servicekosten studio 22.190 21.000 22.238

Energielasten 2.516 3.500 1.985

Schoonmaakkosten 858 700 562
Bedrijfsnoodplan/brandweereisen 42 200 200

Onderhoudskosten pand 1.406 2.500 2.940
Verbruiksartikelen theatertechniek 2.145 1.000 2.572

29.157 28.900 30.497

 
20    PR, LEIDING EN TECHNIEK

         PROGRAMMERING

Artistiek leiding inzake programmering - - 15.000

Techniek tbv programmering - - 5.539

PR programmering 3.741 7.500 17.285
Zakelijk medewerker programmering - - 3.000

Vrijwilligerscoördinator - - 500

3.741 7.500 41.324
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TOELICHTING 
 

21    HORECA INKOPEN EN KOSTEN

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

€ € €
Kostprijs van de verkopen 11.248 9.500 10.833

Event manager - - 4.866

Algemene kosten horeca 2.918 2.000 2.133
Exploitatie-/ horecavergunning - - 27

Kosten opleidingen - 1.000 -
Onderhoud koffiemachine 375 350 334

14.541 12.850 18.193

 

ORGANISATIE 
 

22  AFSCHRIJVINGSKOSTEN VASTE ACTIVA

Afschrijving inventaris 615 700 695

Afschrijving theatertechniek 606 900 1.108

Boekverlies theatertechniek 213 - -

Afschrijving verbouwing 1.223 1.250 1.223

2.657 2.850 3.026

 

23   ALGEMENE ORGANISATIEKOSTEN

Kosten vrijwillligers 2.519 1.500 2.881
Drukwerk en promotie 915 200 149

Beurskosten - - 30

Website en telefoon 2.043 800 366

Representatiekosten 2.077 950 896

Accountant 2.200 - -

Verzekeringen 404 400 386
Opleidingen 1.723 1.000 1.006

Overige 3.000 650 933

14.881 5.500 6.647

De stijging in de algemene organisatiekosten is deels te wijten aan de accountantskosten. In de 
begroting 2016 was hier geen rekening mee gehouden. Na het opstellen van de begroting bleek 
een accountantscontrole noodzakelijk over zowel 2015 als 2016. De lasten voor beide jaren zijn in 
2016 verantwoord. 
 

Verder zijn bijna alle overige kosten gestegen. Dit is met name te wijten aan de toename van het 
aantal activiteiten binnen Studio de Bakkerij. In de begroting is hier onvoldoende rekening mee 
gehouden. 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
Op 1 januari 2017 is met het oog op de Cultural Governance Code besloten het bestuursmodel te 
vervangen voor het Raad van Toezicht model.  


