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Voorwoord

2017 is een bijzonder jaar geweest voor Studio de Bakkerij. Een jaar van veranderingen en investeringen. Het 
eerste jaar als cultuurplaninstelling en het eerste jaar waarin ik als directeur gedeeld moest worden met Theater 
Dakota in Den Haag. Door de structurele steun van de Gemeente Rotterdam was er ruimte om dit avontuur 
aan te gaan. Er was ruimte om ondersteuning van de directeur aan te trekken en door steun van het VSB fonds 
werd ruimte gecreëerd om een wijkverbinder aan te trekken om onze banden met Rotterdam Noord nog 
steviger te maken.

Het is een spannend jaar geweest waarin het team van Studio de Bakkerij een fantastische programmering heeft 
neergezet voor diverse publieksgroepen in Rotterdam Noord maar ook buiten de gebiedsgrenzen en buiten de 
stadsgrenzen. Er werd zelfs buiten de landsgrenzen opgetreden. We produceerden de voorstelling 'Hikikomori' in 
co-productie met Theater Labor in Duitsland met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Wat ben ik trots op het team van Studio de Bakkerij dat met minder aansturing dan de jaren hiervoor een ijzersterk programma heeft neergezet. Daarnaast 
hebben we meer publiek weten te bereiken dan de afgelopen jaren. Studio de Bakkerij groeit en bloeit en werd op 21 december 2017 door de bewoners van 
Rotterdam Noord uitgeroepen tot beste podiumplek tijdens 'de Burger Bepaalt*'. Een resultaat waar we trots op zijn.

Vol vertrouwen kijk ik naar de toekomst. In 2018 staan bijzondere projecten op de agenda en zal de samenwerking met Theater Dakota in Den Haag steeds meer 
vorm krijgen en kunnen we elkaar versterken als culturele huiskamers van de wijken waarin we gevestigd zijn. 

Maarten Bakker
directeur-bestuurder
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v.l.n.r. Hikikomori, Oma Greet de Musical, Koekieboekie

* 'De Burger Bepaalt' biedt bewoners de kans om mee te beslissen over de verdeling van extra 
geld aan verschillende kunst & cultuur initiatieven in Rotterdam Noord. Op deze manier wil de 
gemeente bewoners bekend maken met het totale kunst & cultuur aanbod dat Noord rijk is.



Invullen beleid van meerjarenbeleidsplan

De missie van Studio de Bakkerij is Rotterdammers samen te brengen. Rotterdam is een stad met een grote diversiteit aan inwoners. Deze diversiteit brengt een 
veelheid aan meningen en zienswijzen met zich mee, die regelmatig schuren. Studio de Bakkerij gelooft in samenleven. De culturele huiskamer van Studio de 
Bakkerij verbindt Rotterdammers door theater- en taalbeleving en daagt hen uit in een veilige omgeving elkaar te leren kennen. 

In het eerste jaar van de cultuurplanperiode 2017-2020 is vorm gegeven aan deze missie door:

• het aanstellen van de Wijkverbinder (participatiemedewerker)
• vernieuwing van PR en publiekscommunicatie
• vraaggericht programmeren in samenwerking met de wijkambassadeurs

De Wijkverbinder

Vanaf de start heeft Studio de Bakkerij in nauw contact gestaan met de wijken rondom het theater. De kracht van Studio de Bakkerij ligt in 
deze samenwerkingen op wijkniveau. De directeur heeft in de opstartjaren hierin een cruciale rol gespeeld. Samen met de cultuurscout 
van Rotterdam Noord heeft hij Studio de Bakkerij op de kaart gezet bij organisaties en wijkbewoners.  Omdat deze taak bij één persoon 
in de organisatie lag was er sprake van een kwetsbare situatie. Binnen het cultuurplan van de gemeente Rotterdam is professionalisering 
van Studio de Bakkerij een speerpunt. Eén van de keuzes die gemaakt is om te professionaliseren is het aanstellen van de Wijkverbinder.  
Deze treedt op als participatiemedewerker, echter past deze officiële benaming niet bij Studio de Bakkerij en daarom hebben we gekozen 
voor de titel Wijkverbinder.

De wijkverbinder heeft diverse nieuwe verbindingen tot stand gebracht. De belangrijkste zijn:

• Samenwerkingen rondom de 'Koekieboekie voorleesochtenden'. Met o.a. Opvoedwinkel 'Twinkeltje' (van Veldhuizen Stichting),  
Logopedisch Centrum Rotterdam en diverse voorschoolse opvangcentra om taalontwikkeling onder 4-8 jarige te ontwikkelen;

• Intensivering van de samenwerking met de diverse kunstgaleries in Rotterdam Noord door uitbreiding van de Gallery Crawl;

• Participatie van diverse ouders in de jeugdfestivals 'de Zoete Inval' en 'het Krentenbollenfestival' als kookouders, voorlezers en meedenk programmeurs;

• Verdieping van de samenwerkingen met de welzijnsorganisaties om nieuwe doelgroepen naar programmeringen van Studio de Bakkerij te leiden. Met als 
zwaartepunt 100 eenzame ouderen die zijn bereikt via diverse partners voor het kerstproject Oma Greet de Musical.
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Wijkverbinder Erika Blikman



 
De wijkverbinder is vanuit het bestaande wijkpanel van Studio de Bakkerij gaan werken en heeft hier meer structuur en een andere vorm aan gegeven. Het 
bestaande panel was te breed en verbond zich niet genoeg aan de programmering van de stichting. In de tweede helft van 2017 is daarom gekozen de leden van het 
panel meer individueel te benaderen en deelgroepen te organiseren. Zo zijn de ambassadeurs van Studio de Bakkerij ontstaan. De wijkverbinder heeft zowel 
individueel als in deelgroepen contact met de 15 ambassadeurs die Studio de Bakkerij nu telt. 

Eind 2017 is een start gemaakt met een speciale groep jongeren ambassadeurs. In januari 2018 is deze groep van 7 ambassadeurs voor het eerst bij elkaar gekomen 
om in juni 2018 hun eerste eigen avond te programmeren. 

De ambassadeurs van Studio de Bakkerij zijn zeer divers in leeftijd en afkomst. Binnen de volwassen ambassadeurs zijn op dit moment geen mannen, bij de jongeren 
zijn deze wel vertegenwoordigd. De ambitie is dan ook om in 2017 zeker 2-5 mannen te werven die als ambassadeur mee gaan denken voor het programma.

De wijkverbinder neemt voor Studio de Bakkerij deel aan de stedelijke overleggen 'Cultuur & Welzijn' en 'Cultuureducatie & Talentontwikkeling'. 

Het kunnen aanstellen van de wijkverbinder is een grote meerwaarde voor Studio de Bakkerij. Deze zorgt voor meer verbondenheid met Rotterdam Noord dan 
de jaren hiervoor.  De wijkverbinder heeft met haar werkervaring nieuwe doelgroepen weten te enthousiasmeren zich in te zetten voor het theater en de 
programmering van Studio de Bakkerij te bezoeken.
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Bijeenkomst met ambassadeurs



Vraaggericht programmeren in samenspraak met de wijkambassadeurs

In de jaren 2015-2016 is het wijkpanel van Studio de Bakkerij gevormd. Hierin zaten 10 wijkbewoners die jaarlijks 4 keer bij elkaar kwamen om met elkaar en de 
programmamaker van Studio de Bakkerij te brainstormen over de programmering. 
In 2017 is dit wijkpanel omgevormd tot een groep ambassadeurs die individueel en in deelgroepen meedenken over de programmering. Dit meer gericht 
meedenken levert op dat de ambassadeurs zich meer betrokken voelen en meer op de hoogte zijn wat de toekomstlijnen van Studio de Bakkerij zijn. Het lukt hen 
nu ook beter te formuleren waar ze behoefte aan hebben, waar dit voorheen vaak heel algemeen bleef en lastig specifiek te maken was.

Een goed voorbeeld is hoe via de ambassadeurs het thema 'Wat een jij?' van ons Krentenbollenfestival tot stand is gekomen. Ouders en scholen hadden behoefte 
aan meer kennis over gezond eten en wereldmaaltijden. Met deze informatie hebben we samen met hen het Krentenbollenfestival en daaraan gelinkt ook ons 
vakantieproject 'de Zoete Inval' weten in te vullen. Resulterend in kookouders die tijdens het festival met de keuken van hun roots in het zonnetje werden gezet.

Naast de ambassadeurs worden veel vragen opgehaald bij de organisaties waar Studio de Bakkerij mee samenwerkt. Zo programmeerden we steeds meer op de 
middagen voor de ouderen en heeft de babyprogrammering op de vrijdagochtend een vlucht genomen. 
Ook taalontwikkeling blijft een grote vraag van de organisaties en hun doelgroepen. De Koekieboekie (voorlees) ochtenden zijn hieruit ontstaan.

  / 134

Kookouders tijdens het Krentenbollenfestival



Meerdere vragen die zijn opgehaald in 2017 waar we voor 2018 programma bij hebben gevonden zijn:

- programmeringen met 'vluchtelingen' thema
- spokenword en jongerenprogrammering die zelf gevormd mag worden door jongeren
- jeugdprogrammering, hier blijft veel vraag naar met name in vakanties en weekenden
- randactiviteiten voor ouderen om elkaar ook te ontmoeten buiten de voorstellingen om

Gerealiseerde activiteiten en programmering

In 2017 leverde Studio de Bakkerij prestaties die afrekenbaar waren binnen het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam.  
Studio de Bakkerij is binnen het cultuurplan aangemerkt als presentatie-instelling. De eigen producties en de speelbeurten van deze producties zijn niet afrekenbaar.  
Hierboven zijn de afrekenbare cijfers te lezen van presentaties en bezoekersaantallen van deze presentaties. Binnen de afrekenbare prestaties zijn 94 activiteiten 
georganiseerd die openbaar toegankelijk waren voor publiek. Deze prestaties vielen onder de vraaggerichte programmering zoals hiervoor besproken is. 
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Prestatieraster Studio de Bakkerij 2017, afrekenbare prestaties

Jaarplan 2017 Gerealiseerd 2017

Aantal Producties nvt nvt

> waarvan in Rotterdam nvt nvt

Aantal presentaties 90 94

> waarvan in Rotterdam 90 94

Kerngetallen bezoekers van afrekenbare prestaties cultuurplan

Bezoekers 2017 in Rotterdam

Aantal bezoeken 4443 4443

Waarvan betalend 4051 4051

Waarvan in schoolverband 0 0

Klassendag OpenMonumentendag 2017, Molen de Ster, KralingseplasRemi van Kesteren tijdens NoordZieJazz 2017



Van babyconcertjes tot een reptielenshow, van cultuurbuur voorstellingen van Rotterdamse makelaardij tot Indiaase Dans van India Yatra. Diverse programmering 
die aantrekkelijk is voor een brede publieksgroep. Eén van de doelstelling van dit theater is om publieksgroepen uit heel Rotterdam Noord te bereiken. Door breed 
en toegankelijk te programmeren lukt het steeds meer deze doelstelling te behalen.  Met de afrekenbare presentaties zijn 4.443 bezoekers bereikt in 2017.
Met de gemeente Rotterdam is in het toetsingsrapport 2017 afgesproken 90 presentaties te verzorgen. Uiteindelijk zijn er 94 gerealiseerd. Uit de volgende tabel 
valt te lezen waar deze presentaties uit bestonden.

Naast de afrekenbare prestaties heeft Studio de Bakkerij diverse overige activiteiten georganiseerd waar 13.908 bezoekers mee zijn bereikt.*
De belangrijkste niet-afrekenbare activiteiten zijn geweest:

• produceren 'Oma Greet, de Musical';
• produceren wijktalkshow 'Havenloods Live';
• produceren internationale voorstelling 'Hikikomori' in co-productie met Theater Labor (DLD);
• hernemen en spelen van de educatieve voorstellingen 'Brieven uit de Oorlog', 'Spelen met de Koningin' en 'Oma's op zoek' in eigen zaal en op scholen 

en in theaters door heel Nederland.

Zowel de afrekenbare als niet-afrekenbare activiteiten dragen bij aan de missie van Studio de Bakkerij met name door het diverse publiek dat er mee wordt bereikt 
en met elkaar in contact wordt gebracht. Daarnaast zorgen deze activiteiten voor het ontwikkelen van talenten van deelnemers zowel op professioneel als op 
amateur niveau.
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Toelichting op de afrekenbare prestaties

Genre Aantal

Jeugdprogrammering 41

Peuterfestival, dagen 2

Comedy avonden 10

Muziekprogrammeringen 12

Theaterprogrammeringen 15

Springplankfestival, dagen 4

Wijkavonden om talent uit de wijk een podium te bieden 10

TOTAAL 94

* In bijlage 1 is een overzicht te zien van alle activiteiten van Studio de Bakkerij



 
Veel van de niet-afrekenbare prestaties, zoals de culturele verhuringen die we verzorgen voor CineNoord (lokale filmvertoningen), verkoop van voorstellingen en 
zakelijke verhuringen, zorgen voor inkomsten die de afrekenbare activiteiten financieel ondersteunen.  

In onderstaande tabel zijn de verhoudingen tussen afrekenbare en niet-afrekenbare prestaties te lezen en de bezoekersaantallen hiervan.

Zoals in bijlage 1 ook te lezen valt, is het goed om te weten dat meer dan 7.000 bezoekers bestonden uit leerlingen die onze producties bezochten, waarvan de 
meeste niet in Rotterdam plaatsvonden. In 2018 en 2019 zal dit aantal gaan afnemen aangezien de opdracht van Studio de Bakkerij meer lokaal en gericht op 
publiek in de eigen zaal is.  
 
Ook landelijk wordt het lokale karakter van Studio de Bakkerij gewaardeerd. In 2017 is Studio de Bakkerij namelijk voor de jaren 2018 en 2019 aangemerkt als 
SKIP-podium* categorie 2 door het Fonds Podiumkunsten. Uiteraard zijn we erg trots op de stap van categorie 1 naar categorie 2.   
De commissie van het fonds schreef het volgende:

Vernieuwing beleid PR/Publieksonderzoek

In de opstart jaren van Studio de Bakkerij is door zowel de adviescommissie Kunst en Cultuur van de gemeente Rotterdam als door het Fonds Podiumkunsten 
regelmatig de aantekening geplaatst dat er weinig budget aan de PR van Studio de Bakkerij werd besteed. 
Deze opmerkingen zijn in 2017 vertaald naar een vernieuwing van het beleid rondom de PR en Publieksonderzoek.  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Duiding afrekenbaar t.o.v niet-afrekenbaar

Aantal 
prestaties

Aantal 
bezoekers

Waarvan in 
schoolverband

afrekenbaar 94 4.443 0

niet-afrekenbaar 207 13.908 7.297

TOTAAL 301 18.351 7.297

'De commissie vindt dat de aanvraag van Studio de Bakkerij een duidelijk omschreven artistieke positie 
bevat. Dit resulteert in kwalitatief goed en interressant, kleinschalig vlakkevloeraanbod. Ten aanzien van 
de publieksfunctie vindt de commissie dat het theater een belangrijke plek in de wijk inneemt.'

* SKIP = Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering



 
De volgende zaken zijn in 2017 gerealiseerd:

• afstudeeronderzoek social media + nieuw social media beleid;

• acties naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek social media:

• gebruik maken van social media agenda voor gestructureerd 

gebruik;

• juiste tijdstippen gebruiken voor verschillende doelgroepen;

• meer het verhaal van Studio de Bakkerij vertellen dan alleen 
activiteiten uitlichten;

• budget verleggen van papier naar betaalde digitale PR voor jongere doelgroep;

• start gebruik instagram voor bereiken jongere doelgroep.

• nieuwe vormgeving programmafolders Studio de Bakkerij, toegespitst op de doelgroep die papieren PR gebruiken;

• publieksonderzoek naar de digitale nieuwsbrief via een online enquete (120 respondenten)

• mogelijk maken tot online kopen van toegangskaarten;

• start onderzoek Haagse Hogeschool naar invloed van website op verdienmodel, uitkomsten in 2018. Verwachting is om in 2018 de website te updaten 

naar adviezen vanuit dit onderzoek;

• de wijkambassadeurs via netwerkavonden betrekken bij de marketing om als sleutelfiguren in hun eigen omgeving voorstellingen en activiteiten te 

promoten.  Dit alles om nieuwe publieksgroepen te bereiken.

Voorafgaande zaken hebben er in geresulteerd dat in de maanden september - december 2017:

• 90% van de jeugdvoorstellingen online al werd uitverkocht;

• 80% minder 'no-shows' waren;

• toename van 24% van volgers op Facebook  
(van 2863 op 01-01-17 naar 3548 op 31-12-17);

• Meer diversiteit in het publiek op basis van observatie tijdens voorstellingen.
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Beleid publieksbereik

In 2017 is de ambitie gesteld om meer publiek te bereiken uit Rotterdam Noord dat weinig uit zichzelf in contact komt 
met kunst en cultuur. Met name door het organiseren van toegankelijke festivals voor kinderen (Krentenbollenfestival en 
Zoete Inval) hebben wij veel bezoekers mogen ontvangen die weinig tot niet met kunst en cultuur in aanraking komen. Dit 
is gemeten door op deze festivals enqûetes af te nemen waarbij naar voren is gekomen dat 40% van de bezoekers voor het 
eerst een culturele instelling bezocht.

Daarnaast is met de voorstelling 'Oma Greet, de musical' de focus gelegd op eenzame ouderen. Via partners zijn 100 
ouderen bereikt die niet meer op eigen kracht activiteiten buiten de deur kunnen bezoeken. Een belangrijke doelgroep die 
we vast proberen te houden door hen actief te benaderen voor vervolgactiviteiten voor deze doelgroep.

Studio de Bakkerij is van mening dat door het betrekken van sleutelfiguren (uit de publieksgroepen die de stichting wil 
bereiken) in de ontwerpfase van projecten ervoor zorgt dat deze specifieke groepen ook daadwerkelijk publiek worden. 

Een voorbeeld is het betrekken van sleutelfiguren die zich bezighouden met eenzame ouderen voor de productie 'Oma 
Greet, de Musical'. De mensen kwamen van PlusPunt, DOK, Humanitas en vrijwilligers uit het programma 'VoorElkaar' van 
de gemeente Rotterdam. Deze laatsten bezoeken Rotterdammers van 75 jaar en ouder. De informatie die al deze 
sleutelfiguren delen op het gebied van interesses, het benaderen en de wensen van de doelgroep, zorgt voor een beter 
bereik van de eenzame ouderen.  Minimaal 30% van het publiek van deze voorstelling moest tot deze doelgroep behoren. 
Door het samenwerken met de sleutelfiguren is dit percentage gehaald en verwachten we ook in de toekomst deze 
mensen makkelijker te bereiken door de kennis die we nu in huis hebben.

De kerngetallen publiek zijn reeds toegelicht onder het hoofdstuk gerealiseerde activiteiten en programmering. Studio de 
Bakkerij heeft in 2017 data aangeleverd voor het onderzoek dat Rotterdam Festivals namens de Werkroep Publieksbereik 
uitvoert naar het cultuurpubliek in Rotterdam. Medio april 2018 ontvangen wij hiervan de resultaten. 

De verwachting is dat we voornamelijk de 'Stadse Alles Eters'* bereiken en binnen de jeugdprogrammering ook 'de Actieve Families'* en 'de Kleurrijke Knokkers'* 
bovengemiddeld weten te bereiken. 

De focus in 2017 heeft gelegen op de jeugdprogrammering en programmering voor een oudere doelgroep die voorstellingen in de wijk wil bezoeken. Een ambitie 
voor 2018 is dan ook samen met het jongerenpanel een impuls te geven aan het bezoek van de publieksgroep jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Samenwerkingen 
met organisaties die deze publieksgroep goed weten te bereiken worden onderzocht. Zo staan er samenwerkingen met 'Spraakuhloos' en 'Vocals' op de planning in 
2018.
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* Benamingen van publieksgroepen volgens het nieuw Rotterdams doelgroepenmodel van Rotterdam Festivals

Dankzij sleutelfiguren bereikt Studio de 
Bakkerij moeilijke publieksgroepen



Personeelsbeleid

Per 1 januari 2017 is directeur Maarten Bakker ook directeur geworden van Theater Dakota in Den Haag.
Deze dubbelfunctie moet de komende jaren gaan zorgen voor een verbinding tussen de twee theaters. Een verbinding op zowel inhoudelijk als organisatorisch vlak. 
De directeur is in 2017 gemiddeld 2 dagen per week aanwezig geweest bij Studio de Bakkerij. Een grote verandering ten opzichte van 2016. Afgelopen jaar heeft hij 
dan ook vooral moeten zoeken naar nieuwe vormen van werken met het personeel in beide instellingen. Een belangrijk thema in 2017 was het meer zelfstandig 
opereren van het team van Studio de Bakkerij. Door het meer op afstand zijn van Maarten Bakker heeft het team geleerd zelf keuzes te maken en minder 
afhankelijk te zijn van sturing van bovenaf. 

Eén van de kanttekeningen van de RRKC bij het advies voor de huidige cultuurplanperiode was de kwetsbaarheid van de organisatie door de grote rol die Maarten 
Bakker de afgelopen jaren heeft gehad. Door het aanstellen van een office-manager, de wijkverbinder en het aantrekken van een fondsenwerver, die ook enkele 
andere financiële taken voor haar rekening neemt, is de situatie in 2017 minder kwetsbaar geworden dan de jaren hiervoor. 

We zijn trots dat het team samen met de directeur deze verandering heeft doorgemaakt en verwachten dat het de komende jaren steeds soepeler zal lopen en 
natuurlijk zal gaan aanvoelen.

   
In 2017 was het kernteam als volgt samengesteld:

• M.J.Bakker - directeur-bestuurder
• H.Niemansverdriet - Officemanager
• I.Kyvon - PR en Productie
• R.Tol - Techniek
• E.Muñoz-Grootveld en M.van Oudheusden - Fondsenwering
• E.Blikman - Wijkverbinder
• T.Kasse - Horeca en Verhuur
• E.Persoon - Programmamaker en Acteur

Daarnaast was er een vrijwilligersteam actief van meer dan 
40 vrijwilligers.
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Vrijwilligersuitje 2017



Code culturele diversiteit 

Studio de Bakkerij besteedt veel aandacht aan diversiteit op het gebied van Publiek, Programma, Personeel en Partners. 

Dit kwam naar voren uit de scan die Studio de Bakkerij heeft gedaan op de website codeculturelediversiteit.nl.

Het kernteam van Studio de Bakkerij draagt het belang van diversiteit voor de organisatie uit. Door divers te programmeren en diversiteit te realiseren in het 
personeelsbestand is de stichting toegankelijk voor diverse doelgroepen.

In het aannamebeleid is aandacht besteed aan culturele diversiteit. Vanwege de kleine omvang van Studio de Bakkerij zijn geen streefcijfers geformuleerd. Door deze 
aandacht is het team van Studio de Bakkerij in 2017 diverser geworden. Zowel in het kernteam als bij de vrijwilligers zijn nieuwe leden toegevoegd met een niet-
westerse achtergrond of uit andere minderheidsgroepen.

Ook in de samenstelling van de Raad van Toezicht is bewust gezocht naar diversiteit. Dit heeft geresulteerd in een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht 
op gebied van man/vrouw verhouding, leeftijd als culturele achtergrond.

Bij het ontwikkelen van het programma staat aandacht voor diversiteit boven aan de agenda. De grote verscheidenheid van bewoners in Rotterdam Noord vraagt 
een interculturele programmering. Samen met onze sleutelfiguren gaan de programmamakers van Studio de Bakkerij telkens op zoek naar vernieuwende concepten 
en programmeringen om een zo divers mogelijke doelgroep te bereiken.
De samenwerking met specifieke partners, makers en programmeurs zorgt voor een intercultureel programma.
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v.l.n.r. Springplankfestival, HavenloodsLive, Gistpodium

http://codeculturelediversiteit.nl


Voorbeelden van samenwerkingen in 2017 op intercultureel gebied zijn:

• India Yatra
• Theater Labor (DLD)
• 'Vocals' interculturele muziekprogrammeringen tijdens GISTpodium
• Peuter en CO (multiculturele voorschoolse opvang)
• Diverse makers tijdens het 'Springplankfestival'
• Rotterdam Lacht (AOT EVENTS, multiculturele Stand Up comedy)
• Interculturele ambassadeurs voor programmeringen van jeugdfestivals via 

de Wijkverbinder.

Daarnaast heeft Studio de Bakkerij samenwerkingen met speciale PR kanalen 
om diverse interculturele doelgroepen in Rotterdam Noord te bereiken zoals:

• Stanvaste Radio
• Diverse wijkkrantjes en lokale websites
• Interculturele Bewonersverenigingen
• Weekblad de Havenloods

Door het publieksonderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd door Rotterdam Festival namens de Werkroep Publieksbereik zullen we in 2018 meer inzicht 
krijgen op de effecten van al onze inspanningen om toegankelijk te zijn voor diverse publieksgroepen.

De Financiën

2017 is op financieel vlak een goed jaar geweest voor Studio de Bakkerij.
Ook in 2017 hebben wij weer een goede financieringsmix van overheidsgelden, eigen inkomsten en gelden vanuit fondsen en particulieren weten te realiseren. Elk 
onderdeel vormde ongeveer 1/3 van de inkomsten.

In 2017 is ook een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Het resultaat van 2017 is geheel aan deze voorziening gedoteerd om het tekort dat in de afgelopen jaren is 
ontstaan in te lopen. Uit de algemene reserves hebben wij een bedrag van 30K bestemd voor verduurzaming van de theaterzaal van Studio de Bakkerij. In 2018 zal 
daar o.a. LED verlichting en de daarbij behorende infrastructuur worden aangelegd.

Vanwege de beperkte financiën blijft het lastig om mensen in dienst te nemen. Dit is een risico voor de toekomst om personeel vast te houden. Daarnaast is de 
voorziening groot onderhoud ondanks de extra dotatie nog niet op peil. Op basis van de huidige staat van het pand is dit de komende jaren nog geen groot risico.
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Scènefoto Oma Greet de Musical



Governance
 
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: 

• C.S. Dekker - Buijs  | voorzitter

• E. Barioglu 

• S. Belhaj 

• M.B.M. Kooman - Van Velzen 

• R.P. Krouwer 

• S.J.J. van Marion  

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. 

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 raad van toezicht heeft op 05 maart 2018 de jaarrekening 2017 vastgesteld.
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'Dank, door het bezoeken van jullie kerstvoorstelling heb ik de moed verzameld 
om me aan te melden voor een koor. Vorige week ben ik voor het eerst geweest. 
Het was heerlijk. Dank jullie en Oma Greet voor dit duwtje in de rug'

 
 Mevr. Marty, bezoeker
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BIJLAGE 1 Totaal aantal activiteiten + bezoekersaantallen

Activiteit Aantal Waarvan in 
Rotterdam

bezoekers Waarvan In 
Rotterdam

betalend schoolverband 
in Rotterdam

afrekenbare prestaties 
cultuurplan

94 94 4443 4443 4051 0

Brieven uit de Oorlog 55 12 6060 614 6060 614

Havenloods Live 8 8 457 457 355 0

Oma Greet de 
Musical

12 12 709 709 456 0

Zoete Inval 19 19 1147 1147 0 0

Filmvertoningen via 
partners

35 35 1177 1177 1177 0

Hikikomori 5 5 600 215 600 0

Koekieboekie 
voorleesochtenden

3 3 118 118 0 0

Culturele verhuringen 12 12 614 614 nvt 0

Besloten verhuur 15 15 700 700 nvt 0

Koningin Leest Voor 
extern

21 20 1003 933 933 933

Open 
Monumentendag

3 3 554 554 0 304

Activiteiten rondom 
exposities

15 8 571 240 0 65

Diverse activiteiten 
extern

4 4 198 198 0 0

TOTAAL 301 250 18351 12119 13632 1916

Afrekenbare 
prestaties

94 4443

Niet-afrekenbare 
prestaties

207 13908


