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BESTUURSVERSLAG 2017

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 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.

De statutaire doelstelling is in 2017 ongewijzigd.
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.

BESTUUR EN TOEZICHT

Studio de Bakkerij heeft een Raad van Toezicht model.

Directeur-bestuurder is M.J. Bakker – de Prouw.
De Raad van Toezicht is gedurende 2017 als volgt samengesteld:
n E. Barioglu
n S. Belhaj
n C.S. Dekker - Buijs
n M.B.M. Kooman - Van Velzen
n R.P. Krouwer
n S.J.J. van Marion
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De samenstelling van de Raad van Toezicht is divers in zowel geslacht, leeftijd als afkomst. Er
bestaan geen persoonlijke relaties tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht.
Daarnaast bestaan er geen verstrengelde belangen tussen de dagelijkse werkzaamheden van de
leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. Hiermee voldoet Studio de Bakkerij
aan de Governance Code Cultuur.

BEZOLDIGINGSBELEID

De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De directeur-bestuurder is niet in dienst bij Studio de Bakkerij.
Met hem is een managementovereenkomst afgesloten voor de duur van 10 jaar, met een
opzegtermijn van 6 maanden. De bezoldiging van de directeur-bestuurder bestaat alleen uit een
vast beloningscomponent en is gebaseerd op de CAO Nederlandse Podia 2017-2019. De directeur-
bestuurder draagt zelf zorg voor pensioen en sociale verzekeringen.

De bezoldiging van de directeur-bestuurder is niet opgenomen, omdat deze opgave herleidbaar is
tot een enkele natuurlijke persoon en de WNT niet van toepassing is.

ONZE ACTIVITEITEN IN 2017

In januari 2017 is Studio de Bakkerij opgenomen in het Rotterdamse Cultuurplan.
Als presentatie instelling is de programmering in 2017 de belangrijkste pijler binnen de activiteiten
geweest.

Naast de zaalprogrammering van Studio de Bakkerij hebben de volgende activiteiten plaatsgevon-
den:
- schoolvoorstellingen van de eigen producties 'Brieven uit de Oorlog', 'Oma's op zoek' en 'Spelen

met de Koningin' in eigen zaal en door het land;
- in co productie met Theater Labor de internationale productie 'Hikikomori' produceren;
- produceren van de eigen kerstproductie  'Oma Greet de Musical';
- produceren van 'het Springplankfestival', theaterfestival voor jonge theatermakers;
- verzorgen van het jeugdprogramma en scholenprogramma voor Open Monumentendag Rotter-

dam;
- produceren van de jeugdfestivals 'de Zoete Inval' en 'het Krentenbollenfestival';
- produceren van de talkshow van Oma Greet, 'De HavenloodsLive';
- diverse exposities van jonge kunstenaars in de expositieruimte van Studio de Bakkerij;
- diverse programmeringen via verhuur aan 'Cinenoord' en amateurverenigingen.

In 2017 zijn de banden met de wijk Rotterdam Noord verstevigd door het aanstellen van een wijk-
verbinder. Het bereiken van nieuwe publieksgroepen is de opdracht die deze wijkverbinder heeft
meegekregen. Vanuit de verkennende werkzaamheden van de wijkverbinder zijn ambassadeurs ge-
vonden die in samenspraak met de programmamakers van Studio de Bakkerij de programmering
van het theater vormgeven.

Het actief betrekken van de bewoners rondom het theater is een speerpunt geweest in 2017 en
heeft zijn vruchten afgeworpen in programma's zoals 'Koekieboekie' (voorleesochtenden voor peu-
ters en kleuters en hun ouders) en groeiende publieksaantallen van mensen uit Rotterdam Noord.
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Daarnaast werkt de wijkverbinder ook nog steeds aan de samenwerkingen waar Studio de Bakkerij
zo bekend om staat met diverse partners uit de wijk en de rest van de stad.

In 2017 is de directeur van Studio de Bakkerij ook directeur geworden van Theater Dakota in Den
Haag. Deze verandering heeft grote impact gehad op het team van Studio de Bakkerij. Dit heeft o.a.
geleid tot uitbreiding van het vaste team met een office manager en ondersteuning in de financiële
werkzaamheden. Door het minder aanwezig zijn van Maarten Bakker heeft het team zich meer ge-
vormd tot een zelf organiserend team wat leidt tot een minder kwetsbare situatie. Niet alles wordt
meer gedragen door één persoon, een kritische noot die klonk tijdens het toekennen van de struc-
turele subsidie door de gemeente Rotterdam.

Publieksbereik

Met al de bovengenoemde activiteiten heeft Studio de Bakkerij in 2017 een totaal aantal van 16.424
mensen bereikt.

Wij hebben data aangeleverd voor het onderzoek dat Rotterdam Festivals namens de Werkroep
Publieksbereik uitvoert naar het cultuurpubliek in Rotterdam. Medio april ontvangen wij hiervan
de resultaten.

Culturele diversiteit

Rotterdam Noord is zeer divers. Studio de Bakkerij zoekt in haar beleid op het vlak van personele
bezetting, programmering, publieksbereik en partners naar deze zelfde diversiteit.

Team
We zijn trots dat het team van Studio de Bakkerij (betaald en vrijwillig) een grote diversiteit laat
zien. Er is een grote diversiteit aan leeftijden (van 16 tot 70). Een verdeling man vrouw van 50-50
in het betaalde team, in het vrijwilligers team is deze verdeling minder evenwichtig (90% vrouw).

In 2017 zijn er zowel in het betaalde team als het vrijwilligersteam meer medewerkers gekomen
met een niet-westerse achtergrond. In het aanname beleid is dit een aandachtspunt geweest en
waar mogelijk is gekozen voor nieuwe medewerkers met een niet-westerse achtergrond om het
team diverser te maken.

Naast bovenstaande zaken is Studio de Bakkerij trots op het hebben van meerdere medewerkers
en vrijwilligers  met  een grotere afstand tot  de arbeidsmarkt  die  in  Studio de Bakkerij  weer  een
toekomstperspectief opbouwen.

Programmering
In  de  programmering  heeft  Studio  de  Bakkerij  in  2017  ruimte  geboden  aan  jonge  makers  en
gevestigde namen. Vanaf de oprichting staat de programmering van het theater bekend om de
grote diversiteit. Van jeugdtheater, tot wereldmuziek en van spoken-word tot experimentele mime
voorstellingen.

Publiek
In 2017 zijn publieksgegevens verzameld voor publieksonderzoek door Rotterdams Festivals. Met
het schrijven van dit jaarverslag was er nog geen uitkomst van dit onderzoek beschikbaar.
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Studio de Bakkerij streeft er naar om met de programmering een divers publiek te bereiken. Door
het  aanbieden  van  een  vraaggerichte  programmering,  die  tot  stand  komt  door  het  gesprek  te
voeren met de bewoners van Rotterdam Noord, verwachten we dat de uitslag van het onderzoek
ook een divers publieksbereik zal laten zien.

Partners
Met het aantrekken van een wijkverbinder is in 2017 ruimte geweest om te investeren in nieuwe
partners. Zowel op programmatisch vlak als publieksvlak zijn verbindingen aangegaan met als doel
het bereiken van nieuwe doelgroepen die Studio de Bakkerij tot nu toe nog niet of weinig bediende.

Met name in de jeugdprogrammering zien we samenwerkingen met buitenschoolse opvang en
opvoedkundige instellingen die leiden tot beter programma en nieuw publiek.

Ook de kerstvoorstelling 'Oma Greet de musical' heeft dit jaar weer plaatsgevonden in
samenwerking met diverse partners op het gebied van eenzaamheidsbestrijding zoals SOL netwerk
en Humanitas.

Inhoudelijk jaarverlag

Bij de stichting is een uitgebreid inhoudelijk activiteitenverslag op te vragen.

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 Algemene Reserve worden aangehouden. Deze reser-
ves kunnen als vrij besteedbaar vermogen worden aangewend indachtig de doelstelling van de
stichting.

In 2017 is een een resultaat van nihil behaald. Via de resultaatbestemming is wel € 30.000 uit de
algemene reserve onttrokken en toegevoegd aan de bestemmingsreserve verduurzaming.

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

VERWACHTINGEN VOOR 2018

In 2018 zullen meerdere projecten die voorgaande jaren alleen in Rotterdam plaatsvonden nu gaan
plaatsvinden in co-productie met Theater Dakota in Den Haag, waar Maarten Bakker ook directeur
is.

Beide theaters verwachten door het bundelen van hun krachten meer partners mee te krijgen in
hun projecten en meer slagkracht te organiseren voor deze projecten. In 2018 zal begonnen worden
met het samenwerken op de volgende projecten: Spingplankfestival, Wijktalkshow en een nieuwe
jeugdproductie.
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Daarnaast zal Studio de Bakkerij zich door middel van de jongeren ambassadeurs meer richten op
jongeren en samen met hen een programmering verzorgen voor deze publieksgroep.

Tot slot kan Studio de Bakkerij in 2018 een stap maken naar een milieuvriendelijker beleid. Dankzij
een bijdrage van 'De Burger Bepaalt' zal al het theaterlicht vervangen worden door LED lichten.

Begroting 2018

Begroting
herzien

Begroting
ingediend bij
gemeente

BATEN 2018 2018
€ €

Directe inkomsten 101.900 85.400
Indirecte inkomsten 166.200 141.500
Totaal eigen inkomsten 268.100 226.900

Meerjarige subsidie Cultuurfonds 16.500 5.000
Subsidie gemeente Rotterdam ihkv Cultuurplan 122.520 120.000
Overige subsidies uit publieke middelen 7.500 5.000
Totaal subsidies 146.520 130.000

TOTAAL BATEN 414.620 356.900

LASTEN

Beheerslasten personeel 36.500 25.000
Beheerslasten materieel 63.900 58.700
Totaal beheerslasten 100.400 83.700

Activiteitenlasten personeel 210.100 177.000
Activiteitenlasten materieel 103.850 96.200
Totaal activiteitenlasten 313.950 273.200

TOTAAL LASTEN 414.350 356.900

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 270 -
Saldo uit rentebaten/-lasten - -
Saldo bijzondere baten/lasten - -

RESULTAAT 270 -

De ingediende begroting 2018 is reeds in een vroeg stadium ingediend (medio 2017). Gedurende
2017 kon een betere inschatting gemaakt worden van de werkelijk te verwachten baten en lasten
en op basis hiervan is de begroting 2018 herzien.
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TOT SLOT

Studio de Bakkerij is trots dat in 2017 naast de programmering die valt onder de verantwoordelijk-
heid van het Rotterdamse Cultuurplan ook andere belangwekkende projecten gerealiseerd konden
worden.

Studio de Bakkerij bestaat nu ruim vijf jaar en is een serieuze speler geworden in het Rotterdamse
culturele veld.

Rotterdam, 5 maart 2018
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij

M.J. Bakker – de Prouw
Directeur-bestuurder



Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij,
Rotterdam

7

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2017

Stichting Studio de Bakkerijk hanteert het Raad van Toezicht model. Directeur/bestuurder Maarten
Bakker bestuurt de organisatie en geeft met zijn team vorm aan de stichting. Studio de Bakkerijl
onderschrijft de principes en best practice-bepalingen van de Governance Code Cultuur, en past
deze ook toe. De statuten en het reglement voor de directie en de Raad van Toezicht van de stich-
ting zijn gebaseerd op de voorbeeldstatuten en -reglementen van deze code.

In 2017 is er van een bestuursmodel overgestapt naar een Raad van Toezicht model. Twee bestuurs-
leden zijn mede overgegaan naar de Raad van Toezicht, een bestuurslid is afgetreden en er zijn vier
nieuwe raad van toezicht leden toegetreden. Voorzitter van het bestuur, ondergetekende, is de
voorzitter van de Raad van Toezicht geworden. Ruud Krouwer is aangebleven als algemeen lid en
Salima Belhaj, Serge van Marion, Marijke van Velzen en Elif Barioglu zijn nieuw toegetreden. De
Raad van Toezicht bestond eind 2017 uit zes leden.

Gedurende 2017 is het profiel van de Raad vastgesteld en verder aangescherpt, waarbij is gekeken
naar de gewenste expertise om enerzijds goed toezicht te houden en anderzijds de directeur/be-
stuurder optimaal te kunnen ondersteunen. De leden beschikken in lijn met de behoefte van de
organisatie over specifieke kennis op het gebied van marketing en communicatie, cultureel onder-
nemerschap, juridische en financiële zaken, culturele zaken en stedelijke ontwikkeling.

In 2017 is de Raad vier keer bijeengekomen, waarvan eenmaal zonder de directeur/bestuurder. In
de eerste vergadering in januari stond de vaststelling van Raad van Toezicht en de statuten centraal
evenals de jaarrekening 2016 en de oplegger voor het meerjarenbeleidsplan voor de gemeente. In
april is het definitief inhoudelijk en financieel jaarverslag over 2016 besproken en goedgekeurd. In
september zijn de halfjaarcijfers besproken, de lopende projecten en gekeken naar de dubbelfunc-
tie van Maarten als directeur bij Theater Dakota. In december is naar aanleiding van de prognoses
van 2017 en de reactie van gemeente Rotterdam op het door Studio de Bakkerij in juni 2017 inge-
diende jaarplan 2018 een herziene begroting rondgestuurd. Dit is schriftelijk buiten de vergadering
om gegaan omdat de algemene vergadering van november op het laatste moment moest worden
afgezegd vanwege teveel afwezigen (o.a. door ziekte en aanwezigheid in buitenland). Na schrifte-
lijke beantwoording van enkele vragen is de aangepaste begroting 2018 goedgekeurd. Een ingelaste
vergadering in december zonder de directeur werd in zijn geheel gewijd aan het vaststellen van het
profiel en de salariëring van de directeur ter voorbereiding van het evaluatiegesprek en tekening
contract. Tevens is hier besproken op welke wijze de Raad van Toezicht het komende jaar de taken
en de relatie met het team wil invullen.

Vanuit een grote betrokkenheid bij Studio de Bakkerij, de stad en de wijk zet de Raad van Toezicht
van Studio de Bakkerij zich in om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren aan het culturele
klimaat in de wijk en daarmee aan die van Studio de Bakkerij binnen het totale Rotterdamse cultu-
rele aanbod.
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Cynthia Dekker, voorzitter Raad van Toezicht Studio de Bakkerij, maart 2018

C.S. Dekker - Buijs R.P. Krouwer E. Barioglu
Voorzitter RvT RvT lid RvT lid

M.B.M. Kooman - Van Velzen S.J.J. van Marion S. Belhaj
RvT lid RvT lid RvT lid
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(NA VOORGESTELDE

ACTIEF 2017 2016
€ €

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)

Inventaris 1.743 3.236
Theatertechniek 593 902
Verbouwing 7.337 8.560

9.673 12.698

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

Voorraad horeca (2) 666 1.024

VORDERINGEN

Debiteuren (3) 6.040 6.628
Belastingen en premies
sociale verzekeringen (4) 16.728 11.749
Overlopende activa (5) 63.427 58.536

86.195 76.913

LIQUIDE MIDDELEN (6) 68.015 22.955

TOTAAL ACTIVA 164.549 113.590
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31 DECEMBER
BESTEMMING RESULTAAT)

PASSIEF 2017 2016
€ €

VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN (7)

Algemene reserve 24.263 54.263
Bestemmingsreserve verduurzaming 30.000 -

54.263 54.263
VOORZIENINGEN

Voorziening groot onderhoud 35.834 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 38.758 9.904
Rekening-courant M.J. Bakker (8) 2.148 2.084
Overige schulden en
overlopende passiva (9) 33.546 47.339

74.452 59.327

TOTAAL PASSIVA 164.549 113.590
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Begroting Realisatie
BATEN 2017 2017 2016

€ € €
Directe inkomsten
Publieksinkomsten (10) 103.318 109.300 110.918
Sponsorinkomsten 4.000 5.000 5.000
Overige directe inkomsten (11) 17.859 24.000 10.337

Indirecte inkomsten
Diverse inkomsten (12) 36.366 44.500 43.724
Overige bijdragen uit private middelen (13) 103.429 97.000 71.177

Totaal eigen inkomsten 264.972 279.800 241.156

Meerjarige subsidie Cultuurfonds (14) 5.000 5.000 5.000
Subsidie gemeente Rotterdam ihkv Cultuurplan 120.000 120.000 -
Subsidie gemeente Rotterdam budgetsubsidie - - 102.000
Overige subsidies uit publieke middelen (15) 22.770 27.000 8.818

Totaal subsidies 147.770 152.000 115.818

TOTAAL BATEN 412.742 431.800 356.974

LASTEN

Beheerslasten personeel (16) 24.145 13.500 4.650
Beheerslasten materieel (17) 87.263 49.000 47.292

Totaal beheerslasten 111.408 62.500 51.942

Activiteitenlasten personeel (18) 194.438 271.500 179.207
Activiteitenlasten materieel (19) 106.896 96.200 105.145

Totaal activiteitenlasten 301.334 367.700 284.352

TOTAAL LASTEN 412.742 430.200 336.294

Saldo uit gewone bedrijfsvoering - 1.600 20.680
Saldo uit rentebaten/-lasten - - -
Saldo bijzondere baten/lasten - - -

RESULTAAT - 1.600 20.680

RESULTAATBESTEMMING
Ten gunste/ten laste van de algemene reserve -30.000 20.680
Ten gunste van bestemmingsreserve verduurzaming 30.000 -

Totaal resultaat - 20.680
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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:

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

n het ontwikkelen van theaterproducties die het publiek op een, voor hen vernieuwende manier,
met taal in aanraking brengt;

n 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 Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 “Kleine organi-
saties zonder winststreven”. Deze jaarrekening is vastgesteld door de directeur-bestuurder en
goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 5 maart 2018.

STELSELWIJZIGING

Tot en met 2016 werd de jaarrekening opgesteld op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
640 “Organisaties zonder winststreven”. Met ingang van boekjaar 2017 is gekozen om dit te doen
op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”.
Deze Rchtlijn past beter bij de omvang van de stichting. Deze stelselwijzing heeft geen effect op
resultaat en vermogen.
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WIJZIGINGEN IN PRESENTATIE

Met ingang van 2017 krijgt Stichting Studio de Bakkerij subsidie van de gemeente Rotterdam in het
kader van het Cultuurplan. Om die reden is de inrichting van de jaarrekening hierop aangepast. De
gerealiseerde baten en lasten zijn gepresenteerd volgens het model dat gelijk is aan de bij de subsidie-
verlening vastgestelde financiële begroting. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid hebben wij ook de
vergelijkende cijfers over 2016 volgens dit model gepresenteerd. Dit wijkt qua presentatie af van de
vastgestelde jaarrekening 2016.

In de bijlage hebben wij inzicht gegeven in de werkelijke subsidiabele lasten en de daarmee gerela-
teerde baten van de subsidiabele activiteiten in 2017, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de acti-
viteiten die (mede) gefinancieerd worden binnen het Cultuurplan en de activiteiten die geheel voor
eigen rekening en risico worden uitgevoerd.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs minus de op economische levens-
duur gebaseerde lineaire afschrijvingen. Eventuele kosten voor groot onderhoud worden via een voor-
ziening groot onderhoud gereserveerd.

VOORRADEN

De voorraad horeca is gewaardeerd tegen laatste inkoopprijs, onder aftrek van een voorziening voor
incourantheid.

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.

VOORZIENING GROOT ONDERHOUD

De voorziening groot onderhoud is gewaardeerd tegen de nominale waarde van de toekomstige on-
derhoudskosten volgens het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP).

SCHULDEN

De schulden zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De overige schulden hebben een loop-
tijd korter dan een jaar.
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TOELICHTING

VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN

ALGEMENE RESERVE

De Algemene reserve is vrij ter besteding voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

BESTEMMINGSRESERVE VERDUURZAMING

De bestemmingsreserve verduurzaming is gevormd ter dekking van de geplande uitgaven in 2018 ten
behoeve van de verduurzaming van het pand en de techniek. Deze uitgaven zullen o.a. bestaan uit de
versteviging van de dakconstructie, het aanpassen van het grid, het aanleggen van de infrastructuur
om LED verlichting te kunnen aansturen en de daadwerkelijke aanpassingen van techniek om groten-
deels over te gaan op LED verlichting (zoals een nieuwe lichttafel en LED lampen).

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.
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BALANS

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop is als volgt: Inventaris
Theater-
techniek

Verbou-
wing Totaal

€ € € €
Aanschafwaarde per 1-1-17 5.605 3.954 12.228 21.787
Cumulatieve afschrijving per 1-1-17 -2.369 -3.052 -3.668 -9.089

Boekwaarde per 1-1-17 3.236 902 8.560 12.698

Investeringen - - - -
Afschrijving boekjaar -1.493 -309 -1.223 -3.025

Mutaties boekjaar -1.493 -309 -1.223 -3.025

Aanschafwaarde per 31-12-17 5.605 3.954 12.228 21.787
Cumulatieve afschrijving per 31-12-17 -3.862 -3.361 -4.891 -12.114

Boekwaarde per 31-12-17 1.743 593 7.337 9.673

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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VORDERINGEN

3    DEBITEUREN 2017 2016
€ €

Debiteuren 4.430 8.728
Voorziening wegens oninbaarheid - -2.100

4.430 6.628

4    BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Omzetbelasting 16.728 11.749

5    OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Nog te ontvangen subsidie 624 21.159
Nog te ontvangen fondsen 49.000 21.000
Nog te ontvangen online betalingen (betalingen onderweg) 7.602 5.327
Nog te ontvangen pinbetalingen (betalingen onderweg) 4.275 5.707
Vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen bedragen 1.926 5.343

63.427 58.536

6    LIQUIDE MIDDELEN

Triodos rekening-courant 62.002 14.025
Rabobank rekening-courant 3.258 1.913
Kas 2.755 7.017

68.015 22.955
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7 VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN

ALGEMENE RESERVES
€

Stand per 1-1-17 54.263
Resultaatbestemming 30.000-

Stand per 31-12-17 24.263

BESTEMMINGSRESERVE VERDUURZAMING
€

Stand per 1-1-17 -
Resultaatbestemming 30.000

Stand per 31-12-17 30.000

STATUTAIRE WINSTBESTEMMING

Volgens artikel 2 lid 3 kan een eventuele winst uitsluitend worden aangewend ten bate van het
algemeen belang.

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

De directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht hebben besloten om via de resultaatbestemming
€ 30.000 uit de algemene reserve toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve verduurza-
ming. In de waarderingsgrondslagen is het doel nader omschreven. De verwachting is dat deze be-
stemmingsreserve volledig zal worden aangewend in 2018.

KORTLOPENDE SCHULDEN

8 REKENING COURANT M.J. BAKKER

De rekening-courant is kortlopend, wordt regelmatig vereffend en hierover wordt geen rente be-
rekend.

9    OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 2017 2016
€ €

Nog te ontvangen facturen 15.028 22.606
Nog te besteden subsidie 8.312 23.120
Resevering accountantskosten 1.000 1.250
Vootuitontvangen posten 7.816 -
Ontvangen voorschotten 1.390 363

33.546 47.339
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

HUURVERPLICHTINGEN

Het huurcontract van de Studio aan de Bergweg 283 in Rotterdam is op 1 mei 2017 verlengd voor
een periode van 3 jaar (tot 1 mei 2020). Daarna kan de overeenkomst telkens voor een periode van
3 jaar worden verlengd. Bij de verlenging is een huurverhoging doorgevoerd, omdat de huurprijs
niet marktconform was. Tevens is gedurende 2017 aanvullende kantoorruimte gehuurd (Bergweg
285).

De huur- en servicekosten volgens de nieuwe overeenkomst bedragen € 30.600 op jaarbasis.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN
Realisatie Begroting Realisatie

10. PUBLIEKSINKOMSTEN 2017 2017 2016
€ € €

Kaartverkoop voorstellingen in eigen zaal 38.276 38.900 35.133
Verkoop externe voorstellingen 46.542 57.400 57.258
Horeca baten tijdens voorstellingen 18.500 13.000 18.527

103.318 109.300 110.918

11. OVERIGE DIRECTE INKOMSTEN

Bijdrage bedrijven talentprogramma 4.500 12.500 -
Verkoop externe projecten / expertise 13.359 11.500 10.337

17.859 24.000 10.337

Het talentprogramma “Blindspot to sweetspot” heeft minder deelnemende bedrijven getrokken (3
bedrijven ten opzichte van 8 in de begroting). In 2018 zal geëvalueerd worden of dit programma
voortgezet wordt.

12. DIVERSE INKOMSTEN
Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

€ € €
Horecabaten tijdens verhuur 14.192 13.000 11.500
Doorbelaste verhuur techniek 1.550 1.500 2.465
Verhuur zaal 20.624 30.000 29.759

36.366 44.500 43.724

In 2016 en in de begroting 2017 werden de bijdragen van private fondsen aan de huur van de zaal
toegerekend aan de verhuurbaten onder diverse inkomsten. In de realisatie 2017 zijn deze bijdra-
gen verantwoord als “overige bijdragen uit private fondsen”, omdat dit beter past bij de herkomst
van de baten.
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Realisatie Begroting Realisatie
13. OVERIGE BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN 2017 2017 2016

€ € €
Particulieren (incl. vriendenprogramma) 5.087 5.000 10.515
Bedrijven vriendenprogramma 500 10.000 -
Private fondsen 97.842 82.000 61.012

103.429 97.000 71.527

Het is lastig gebleken om bedrijven te laten investeren in onze culturele projecten, vanwege de
beperkte exposure die de stichting ze kan bieden. Deze lagere baten zijn gecompenseerd door meer
toezeggingen uit private fondsen.

14. MEERJARIGE SUBSIDIE CULTUURFONDS
Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

€ € €
Fonds Podiumkunsten (SKIP) 5.000 5.000 5.000

5.000 5.000 5.000

15. OVERIGE SUBSIDIES UIT PUBLIEKE MIDDELEN

Gemeente Rotterdam tbv Oma Greet de Musical 7.050 4.500 -
Gemeente Rotterdam tbv Zoete Inval 1.500 - 1.000
Gemeente Rotterdam tbv Blindspot to sweetspot 6.688 15.000 -
Popunie tbv Gist - - 5.000
Fonds Cultuurparticipatie tbv Hikkikomori 7.532 7.500 2.468

22.770 27.000 8.468

Het talentprogramma “Blindspot to sweetspot” is in 2017 nog niet afgerond, waardoor nog niet de
gehele subsidie is besteed.
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LASTEN

16. BEHEERSLASTEN PERSONEEL
Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

€ € €
Directie 7.000 12.000 3.650
Office manager 16.395 - -
Facilitaire dienst 750 1.500 1.000

24.145 13.500 4.650

Dankzij de opname in het Cultuurplan 2017-2020 kon de inzet van de directeur-bestuurder meer
marktconform worden beloond, waardoor een stijging in de begroting 2017 ten opzichte van de
realisatie 2016 zichtbaar is. Echter vanwege het feit dat de directeur-bestuurder met ingang van
2017 ook directeur-bestuurder is bij Theater Dakota in Den Haag, heeft hij een deel van zijn taken
overdragen aan een office manager en zijn de kosten voor zijn inzet gedaald.

De kosten voor de office manager waren begroot onder de activiteitenlasten personeel (ondersteu-
nend personeel), maar gezien de aard van de taken is verantwoording onder de beheerslasten meer
gerechtvaardigd. In de begroting 2018 is deze post ook onder de beheerslasten begroot.

BEZOLDIGING BESTUUR

De bezoldiging van de directeur-bestuurder is niet opgenomen, omdat deze opgave herleidbaar is
tot een enkele natuurlijke persoon en de WNT niet van toepassing is. De RvT leden zijn onbezoldigd.

17. BEHEERSLASTEN MATERIEEL
Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

€ € €
Huisvestingslasten theater en kantoor 37.618 30.300 29.157
Dotatie voorziening groot onderhoud 35.834 - -
Kantoorkosten (incl. kosten vrijwilligers) 10.786 16.100 15.478
Afschrijvingen 3.025 2.600 2.657

87.263 49.000 47.292

Bij de verlenging van het huurcontract per mei 2017 is een huurverhoging doorgevoerd, omdat de
huurprijs niet marktconform was. Tevens is gedurende 2017 aanvullende kantoorruimte gehuurd
(Bergweg 285).

Op basis van het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) is een dotatie aan de voorziening groot on-
derhoud gedaan. Dit was niet begroot, omdat bij het opstellen van de begroting de MJOP nog niet
opgesteld was en de dotatie niet betrouwbaar te schatten was.

De onderbesteding op de kantoorkosten is met name te danken aan een scherp uitgavenbeleid
om de huurstijging te compenseren.
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18. ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL
Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

€ € €
Artistieke leiding 9.500 42.000 32.850
Zakelijk leider - - 13.250
Financiële ondersteuning 14.700 10.000 -
Ondersteunend personeel 79.796 72.000 61.144
Personeel projecten (artistiek medew, acteurs, etc) 90.442 147.500 71.963

194.438 271.500 179.207

Dankzij de opname in het Cultuurplan 2017-2020 kon de inzet van het kernteam meer marktcon-
form worden beloond, waardoor een stijging in de begroting 2017 ten opzichte van de realisatie
2016 zichtbaar is. Echter vanwege het feit dat de directeur-bestuurder (tevens artistieke leiding)
met ingang van 2017 ook directeur-bestuurder is bij Theater Dakota in Den Haag, heeft hij een deel
van zijn taken overdragen aan anderen. Zo is een Office Manager aangetrokken (begroot onder
ondersteunend personeel, maar verantwoord onder beheerslasten personeel) en heeft de Financi-
ele Ondersteuning meer uren gekregen.

Personeel projecten is aanzienlijk lager dan begroot. Dit komt o.a. door minder verkoop externe
voorstellingen, maar ook doordat minder personeel per project is ingezet.

19. ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

€ € €
Inkoop voorstellingen 32.474 35.000 26.932
Publiciteit 15.701 10.000 3.741
Inkoop horeca 18.248 16.000 14.541
Materiële kosten projecten 40.473 35.200 59.931

106.896 96.200 105.145

Op advies van meerdere geldverstrekkers is meer nadruk gelegd op publiciteit.

De materiële kosten projecten zijn hoger dan begroot door de kosten van een externe locatie bij
één van de projecten, die niet begroot waren.
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OVERIGE GEGEVENS

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.
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TOEREKENING AAN ACTIVITEITEN

Zoals overeengekomen tijdens het gesprek d.d. 22 mei 2017 met de accounthouder van de ge-
meente Rotterdam en hoofd financiën Cultuurplan en zoals bevestigd in het toetsrapport 2017 wor-
den slechts een deel van de activiteiten van Studio de Bakkerij gezien als afrekenbaar in het kader
van het Cultuurplan. De in het Cultuurplan gesubsidieerde activiteiten betreffen de zaalprogram-
mering, het Gist podium, de Wijkverbinder, het Krentenbollenfestival en het Springplankfestival. In
onderstaand overzicht is duidelijk terug te vinden welke gelden aan welke activiteiten ten goede
zijn gekomen.

Zoals valt af te lezen uit deze tabel worden ook diverse indirecte inkomsten volledig toegerekend
aan de afrekenbare activiteiten. Omdat de niet afrekenbare activiteiten veelal buiten het theater
plaats vinden, worden hier met name personele en materiele activiteitenlasten voor ingehuurd. Dit
verklaart ook waarom daaraan minder beheerslasten aan toegerekend zijn.

Niet
Totaal Afrekenbare afrekenbare

BATEN 2017 activiteiten activiteiten
€ € €

Directe inkomsten
Publieksinkomsten
     Kaartverkoop voorstellingen in eigen zaal 38.276 29.980 8.296
     Verkoop externe voorstellingen 46.542 - 46.542
     Horeca baten tijdens voorstellingen 18.500 18.500 -
Sponsorinkomsten 4.000 - 4.000
Overige directe inkomsten
     Bijdrage bedrijven talentprogramma 4.500 - 4.500
     Verkoop externe projecten / expertise 13.359 - 13.359

Indirecte inkomsten
Diverse inkomsten
     Horecabaten tijdens verhuur 14.192 9.039 5.153
     Doorbelaste verhuur techniek 1.550 1.550 -
     Verhuur zaal 20.624 20.624 -
Overige bijdragen uit private middelen
     Particulieren (incl. vriendenprogramma) 5.087 3.087 2.000
     Bedrijven vriendenprogramma 500 500 -
     Private fondsen 97.842 44.850 52.992

Totaal eigen inkomsten 264.972 128.130 136.842

Meerjarige subsidie Cultuurfonds 5.000 5.000 -
Subsidie gemeente Rotterdam ihkv Cultuurplan 120.000 120.000 -
Overige subsidies uit publieke middelen 22.770 - 22.770

Totaal subsidies 147.770 125.000 22.770

TOTAAL BATEN 412.742 253.130 159.612
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Niet
Totaal Afrekenbare afrekenbare
2017 activiteiten activiteiten
€ € €

(transport) TOTAAL BATEN 412.742 253.130 159.612

LASTEN

Beheerslasten personeel
     Directie 7.000 7.000 -
     Office manager 16.395 16.395 -
     Facilitaire dienst 750 750 -
Beheerslasten materieel
     Huisvestingslasten theater en kantoor 73.452 67.362 6.090
     Kantoorkosten (incl. kosten vrijwilligers) 10.786 10.378 408
     Afschrijvingen 3.025 3.025 -

Totaal beheerslasten 111.408 104.910 6.498

Activiteitenlasten personeel
     Artistieke leiding 9.500 7.000 2.500
     Financiële ondersteuning 14.700 12.700 2.000
     Ondersteunend personeel 79.796 72.296 7.500
     Personeel projecten (artistiek medew, acteurs, etc) 90.442 18.727 71.715
Activiteitenlasten materieel
     Inkoop voorstellingen 32.474 30.747 1.727
     Publiciteit 15.701 10.021 5.680
     Inkoop horeca 18.248 11.055 7.193
     Materiële kosten projecten 40.473 7.523 32.950

Totaal activiteitenlasten 301.334 170.069 131.265

TOTAAL LASTEN 412.742 274.979 137.763

Saldo uit gewone bedrijfsvoering - -21.849 21.849
Saldo uit rentebaten/-lasten - - -
Saldo bijzondere baten/lasten - - -

RESULTAAT - -21.849 21.849
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 (NEVEN)FUNCTIES DIRECTIE EN RAAD VAN TOEZICHT

MAARTEN BAKKER, Directeur Studio de Bakkerij
· Directeur Theater Dakota

CYNTHIA DEKKER (voorzitter), Hoofd Cultuurparticipatie Rotterdam Festivals
· Bestuurslid Stichting Dancelink (i.o.)

SALIMA BELHAJ, Tweede Kamerlid namens D66
· Bestuurslid Stichting tot Steun ten behoeve van de Maatschappelijke Dienstverlening (SMDR)
· Voorzitter raad van toezicht bij Rotterdam Festivals
· Bestuurslid Stichting Arminius
· Lid Atlantische Commissie

SERGE VAN MARION, Creative Director at Oxyma
· Freelance copywriter en content-creator
· Eigenaar van LiveLikeTom.com

MARIJKE VAN VELSEN, Ondernemer culturele sector at MarvelZ
· Voorzitter St. Club Gewalt: hemelbestormend muziektheatercollectief.
· Bestuurslid van Beek Donner Stichting.
· Zakelijk leider St. van de Straat.
· Adviseur Fonds Podiumkunsten

RUUD KROUWER, Directeur van Krouwer Praktijk B.V.
· Bestuurslid van Steunstichting European Society for Organ Transplantation

ELIF BARIOGLU, Advocaat, Pellicaan Advocaten
· Penningmeester bij West thracie Alblasserdam


