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Voorwoord

Studio de Bakkerij kijkt terug op een bewogen jaar waarin veel nieuwe en bijzondere programma’s zijn gerealiseerd. Naast mooie en bijzondere 
programmeringen hebben we ook heel wat uitdagingen gehad in 2019, met name op het personele vlak. Door het hechte en betrokken team van 
zowel betaalde en vrijwillige medewerkers hebben we deze uitdagingen tot een goed einde kunnen brengen.

2019 was ons eerste jaar als MeeMaakPodium, wat behoorlijk wat voeten in aarde heeft. Een nieuw wijkfestival, het 'Ook van Jou festival', is dit jaar 
geboren. Maar ook 'Hanina's Taaltalkshow' heeft het licht gezien. Een talkshow rondom taalontwikkeling voor statushouders. Samen met onze partners 
SOL en Stichting Lezen en schrijven hebben we in het najaar 2 pilots gemaakt en dat smaakt naar meer!

Niet alleen op het podium is hard gewerkt maar ook achter de schermen. Een geheel nieuwe website is gelanceerd, gekoppeld aan ons 
planningssysteem en verkoopsysteem. Het had wat voeten in aarde maar na een jaar is iedereen er aan gewend en beginnen we de vruchten daar van 
te plukken.

En traditiegetrouw hebben we het jaar afgesloten met een bijzondere december voorstelling. Dit jaar produceerden we die samen met Theater 
Dakota in Den Haag. Ik werd zeer geraakt toen ik met een groep ouderen in verschillende bouwketen verhalen uit de wijk hoorde, prachtige muziek 
klonk en we met elkaar aten. Dan weet ik weer waarvoor we allemaal zo keihard werken!
 
Het jaar 2019 heeft mij weer doen beseffen dat we een zeer bijzondere instelling zijn, die gebouwd is op liefde voor het vak en de wijk. 
Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de activiteiten van 2019, in het bijzonder ons 
vrijwilligersteam dat dag in dag uit belangeloos klaarstaat om ons te helpen. Dank! 

Ik kijk uit naar een prachtig 2020 waarin we vieren dat al 100 jaar op deze plek in Rotterdam 
een smaakmaker zit. Eerst een chocoladefabriek, nu Studio de Bakkerij. Dat gaan we vieren!

Maarten Bakker - de Prouw
directeur-bestuurder

Rotterdam, 16 maart 2020 
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij
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Maarten Bakker interviewt Imam Karrat tijdens 'Door de ogen van'



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 2019 is vorm gegeven aan deze missie door: 

• Het presenteren van 115 podium presentaties
• Start gemaakt als MeeMaakPodium
• Ook van Jou festival geproduceerd met de wijk
• In co-productie met Theater Dakota in Den Haag de community-art voortelling 'Keet begint opnieuw' geproduceerd
• Diverse overige activiteiten om taal en theater dichtbij publieksgroepen te brengen die niet vanzelf in aanraking komen met kunst en cultuur 

Presenteren van 115 podium presentaties

Studio de Bakkerij heeft afgelopen jaar 115 
podiumpresentaties verzorgd in eigen huis.  Een zeer diverse 
programmering van babyconcerten tot jazzconcerten, van 
talkshows tot peutervoorstellingen. Ook in 2019 is door een 
goede aansluiting met onze omgeving een programmering tot 
stand gekomen die goed bezocht is door een breed publiek 
uit de wijken om ons heen.
Rondom de voorstellingen werd regelmatig 
randprogrammering verzorgd om het publiek van de 
voorstellingen meer met elkaar in contact te brengen. Soms 
was dit een knutselactiviteit bij een voorstelling op een ander 
moment waren er inhoudelijke nagesprekken onder leiding 
van een moderator. 
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Start gemaakt MeeMaakPodium

Per 01 januari 2019 is Studio de Bakkerij door het Fonds Cultuurparticipatie aangemerkt als MeeMaakPodium. 18 Nederlandse instellingen die volgens 
het fonds al langer met participatie bezig zijn worden door het fonds in 2019 en 2020 ondersteund met een bijdrage van 50K per jaar om hun 
participatie activiteiten te verstevigen. Het fonds heeft Studio de Bakkerij als 1 van deze 18 MeeMaakPodia aangewezen. ‘De commissie ziet een oprechte 
interesse in de groepen waarmee gewerkt wordt. Ook met verschillende partijen uit de stad weten ze aansluiting te vinden.‘ 
– beoordeling Fonds Cultuurparticipatie.

Samen met de andere instellingen zijn we gestart met een tweejarig traject waarin we ons nog meer willen ontwikkelen als een podium dat samen 
met onze omgeving vorm wordt gegeven.
Het traject bestaat enerzijds uit expertise meetings en een inhoudelijk begeleidingstraject dat door de directeur samen met de wijkverbinder wordt 
gevolgd. Daarnaast zijn er diverse activiteiten met andere instellingen en bewoners ontwikkeld.  Voorbeelden hiervan zijn:

- Hanina's Taal Talkshows in samenwerking met SOL en stichting Lezen en 
schrijven. Zowel voor volwassenen als voor kinderen zijn er talkshows 
ontwikkeld. Bij de volwassenen richten we ons vooral op statushouders die zich 
willen ontwikkelen en bij de kinderen op de kinderen die niet snel vanuit hun 
eigen achtergrond een theater binnen stappen. In 2019 hebben we in totaal 5 
pilots gedraaid. Deze waren zeer succesvol en krijgen een vervolg in 2020.

- In 2018 zijn we met een pilot gestart voor JongerenAmbassadeurs avonden, de 
JA avonden. In 2019 hebben we deze 1 maal per kwartaal vormgegeven. 
Hiervoor hebben we Mitchel Sim-Sin aangetrokken als programma maker. Hij 
staat als jongerenwerker midden in het veld en kent de doelgroep goed. Samen 
met ongeveer 10 jongeren ambassadeurs maakte hij deze avonden rondom 
diverse thema's zoals: eenzaamheid onder jongeren, seksuele diversiteit en 
discriminatie. De avonden worden zeer goed bezocht. Voor het vrijwilligersteam 
van Studio de Bakkerij zijn deze avonden een uitdaging omdat het publiek geen 
regulier theaterpubliek is. 

- In 2019 heeft 8 keer in samenwerking met onze filmpartner CineNoord 'Door 
de Ogen van…' plaatsgevonden. Een prominente persoon die in Rotterdam 
Noord woont of werkt wordt geïnterviewd naar aanleiding van beeld 
fragmenten. De avond sluit af met een keuze film van de gast. Door deze 
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avonden hebben we nieuwe publieksgroepen kunnen bereiken die niet snel een theater instappen. Enkele gasten in 2019 waren: Maike Drooduin 
(oprichter van Surinaamse ouderen vereniging Tori Oso), Davidson Rodrigues (jongeren werker uit Noord) en In-Soo Radstake (Rotterdamse 
filmmaker en programmaleider bij RTV Rijnmond). 

- Binnen het MeeMaakPodium wordt ruimte geboden voor amateur initiatieven die door inhoudelijke begeleiding door Studio de Bakkerij weer een 
stap kunnen maken. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking die is aangegaan met de Nico Adriaan Stichting (een stichting voor maatschappelijke 
opvang in de ruime zin van het woord uit Rotterdam Noord). Zij presenteerden 3 maal de voorstelling 'Romeo en Julia' in onze zaal. Gedurende de 
periode van repeteren en spelen maakte een kunstenaar samen met cliënten van de NAS kunst dat werd getoond in de foyer van het theater. 

In 2019 is ook door gewerkt met de ambassadeurs groepen van Studio de Bakkerij. We hebben de keuze gemaakt om ons met name op drie 
publieksgroepen te richten: kinderen en hun ouders, jongeren en ouderen. Voor elke publieksroep hebben we een op hen toegesneden manier van 
meedenken georganiseerd. 

Ouderen
Met een groep van gemiddeld 10 ouderen komen we op regelmatige basis bij 
elkaar om ideeën voor te leggen en ideeën op te halen. Zo is in 2019 het idee 
ontstaan om op donderdag middagen 65+ programmering te gaan 
programmeren. Dit is na een pilot in 2019 in 2020 gecontinueerd. We merken 
dat dit in het begin niet echt liep. Echter met het programmeren van grotere 
namen kwam er meer loop en nu begint deze formule succesvol te worden.

Jongeren
Met de Jongeren Ambassadeurs (zie boven) worden tijdens het vormgeven van 
de JA avonden ideeën gedeeld. Ook omlijsten de JA ambassadeurs 1 maal per 
maand een programmering die op jongeren is gericht en denken zij mee over 
de keuze van de programmering voor jongeren. Het blijft een moeilijk grijpbare 
groep. Jongeren geven aan vooral zelf zaken te willen maken en produceren. 
Het echt meedenken over programmering die ingekocht wordt lijkt minder aan 
te slaan. In 2020 gaan we hier de focus op leggen om een manier te zoeken ze 
hiervoor te enthousiasmeren.
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Kinderen en hun ouders
In 2019 hebben we ons gericht op de ouders en partners om vraaggerichte programmering voor hen te 
ontwikkelen. We horen veel dat de gekozen programmering de afgelopen jaren al sterk aansluit bij de 
behoeftes van ouders. Er is vraag naar doe-activiteiten. Als podium zien we hier niet onze 
verantwoordelijkheid. Daar waar het in randprogrammering of festivals in het aanbod past doen we dat. 
Echter zijn voor het aanbieden van lessenreeksen andere instellingen. Wel proberen we koppelingen te 
leggen tussen ons als podium en deze instellingen. Dat heeft wisselend resultaat. De meeste instellingen 
vinden een eenmalige kennismaking tijdens een festival of randprogrammering niet interessant, ook gezien 
onze omvang. 
Op het georganiseerde Ook van Jou festival waren er wel diverse aanbieders die programma hebben 
aangeboden.
In 2020 gaan we onderzoeken hoe kinderen zelf meer inbreng kunnen hebben. Zo krijgen in het kader van 
100 jaar Chocoladefabriek (ons pand bestaat in 2020 honderd jaar) 6 kinderen de kans om 1 dag directeur 
te worden van het theater en mogen zij beslissen wat er gebeurd. 

In 2029 hebben de wijkverbinder en de directeur samen met alle meedenkers gewerkt aan een meedenk 
methodiek. Deze is ontwikkeld om mee te nemen in het meer jaren beleidsplan. Vanaf 2021 gaan we 
werken met drie fases meedoen, meemaken en meedenken. Om meer eigenaarschap te ontwikkelen willen 
we publiek verleiden om van het één keer bezoeken door te groeien naar het een keer meemaken van een 
activiteit of project. Wanneer deze fase id doorlopen kunnen meemakers groeien tot meedenkers voor 
onze totale programmering. Deze methodiek noemen we de MeeMaakMethodiek.

Het vraaggericht werken is arbeidsintensief. Dit is ook in 2019 weer gebleken.  Als professionele culturele 
organisatie ben je vraagbaak voor partners en bewoners. Het bijna 1-1 begeleiden en coördineren van het 
grootste deel van onze programma’s vraagt veel van onze medewerkers.
In 2019 is het gesprek ook gevoerd hoe we de werkdruk dragelijk kunnen houden zonder te veel partijen 
en bewoners teleur te moeten stellen. In 2020 zullen we de werkdruk meer monitoren en scherpere 
keuzes maken op het gebied van arbeidsintensieve programmeringen. 

Ook van Jou festival georganiseerd in de wijk

In september 2019 heeft het eerste ‘Ook van Jou Festival’ plaatsgevonden op het Koningsveldeplein. Dit 
plein is afgelopen jaren opgeknapt en werd door de wijkraad Liskwartier aangemerkt om een jaarlijks 
kunst en cultuur festival te laten plaatsvinden. Studio de Bakkerij en de wijkraad vonden elkaar in de wens 
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voor een jaarlijks festival. Het concept van het Ook van Jou Festival is om samen met de omgeving een festival te produceren. Met diverse partijen uit 
de domeinen welzijn, cultuur en sport en verschillende individuele buurtbewoners is een levendig festival geproduceerd.
Met name de aanloop naar het festival toe is anders dan anders. Samen met een grote groep die bestond uit bewoners, ondernemers en culturele en 
sociale partners hebben we samen het programma vorm gegeven. Vanuit alle wensen en expertise van alle partners is uiteindelijk een kwalitatief sterk 
festival neergezet. De rol die onze wijkverbinder hierin heeft gespeeld is cruciaal. Als een spin in het web koppelt zij alle ideeën en wensen. Zo 
ontstaat er een programma met kwaliteit dat voldoet aan de wensen van de wijk. In 2020 zal er een tweede editie van het festival plaatsvinden. 

Community-project 'Keet begint opnieuw'

Al meerdere jaren maakt Studio de Bakkerij in de decembermaand een voorstelling rondom de eenzaamheid thematiek. Dit jaar is gekozen om de 
omgeving van Studio de Bakkerij meer te laten participeren in het maaktraject van deze voorstelling. Ook werd de samenwerking met Theater en 
Filmhuis Dakota in Den Haag opgezocht. In de wijken rondom de theaters is gedurende zes maanden het personage Keet langs diverse 
ontmoetingsplekken gegaan. Hier sprak Keet met mensen over eten en opnieuw beginnen. De verhalen vormden de bron van de voorstelling. De 
voorstelling is een collage van verhalen geworden met als rode draad het verhaal van Keet die als eenzame oudere opnieuw het leven instapt. Samen 
met onze samenwerkingspartners en door het lange voortraject hebben we meer dan 100 ouderen bereikt die op vrijkaarten naar de voorstelling zijn 
wezen kijken. Ook 10 buurtbewoners vertelden zelf in de voorstelling hun verhaal.

Dankzij de samenwerking met Dakota was het mogelijk om een wat groter productiebudget te realiseren en hadden we een grotere expansie met 
het project. De voorstelling heeft 10 maal gespeeld in Rotterdam en heeft hier ruim 494 bezoekers bereikt tijdens de voorstellingen. In het hele 
traject zijn 8 groepen bezocht in Rotterdam Noord om het gesprek te voeren met Keet.

Overige activiteiten

Naast bovengenoemde activiteiten heeft Studio de Bakkerij nog de volgende activiteiten gerealiseerd die aan de missie 
bijdragen:
-produceren en spelen van de kleutervoorstelling ‘Mama is niet bang’ in eigen zaal, diverse scholen in Rotterdam en in de 
huizen van de wijk; 
-in samenwerking met Maas TD en Theater Zuidplein het verzorgen van een peuterprogrammering voor alle peuters en 
hun ouders van peuterorganisatie Peuter en Co (2600 peuters);
-verzorgen van het jeugdprogramma en scholendag voor Open Monumentendag Rotterdam; 
-produceren van een reeks ‘Koekieboekie’ voorleesochtenden; 
-diverse exposities van jonge kunstenaars in de expositieruimte van Studio de Bakkerij; 
-diverse programmeringen via verhuur aan 'Cinenoord' en amateurverenigingen. 
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Resultaten in cijfers

In 2019 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. 
 
Op de volgende bladzijde zijn de afrekenbare cijfers te lezen van presentaties en bezoekersaantallen van deze prestaties.  

Afrekenbare presentatie
 
Binnen de afrekenbare prestaties zijn in 115 podiumpresentaties georganiseerd die openbaar toegankelijk waren voor publiek.
In onze jaarplannen hebben waren we ook voornemens 115 afrekenbare prestaties te leveren.

Niet afrekenbare presentaties

Naast onze afrekenbare presentaties hebben we ook dit jaar weer diverse andere activiteiten georganiseerd.  Van een nieuw wijkfestival tot de 
peuterprogrammering van Peuter en CO die wij in samenwerking met Theater Zuidplein en Maas TD Rotterdam breed hebben verzorgd.

Ook hebben wij onze eigen nieuwe kleuter voorstelling 'Mama is niet bang' geproduceerd. De jonge theatermaker Annelies Hoeneveld heeft deze 
poëtische voorstelling in het voorjaar bij ons gemaakt. Via de KC-R en de afdeling jeugd van de gemeente heeft deze productie 29 keer in Rotterdam 
op scholen en huizen van de wijk gespeeld. 

In 2019 hebben we weer de scholendagen en reguliere jeugdprogrammering van Open Monumentendag Rotterdam mogen verzorgen. Dit jaar kregen 
we de opdracht niet 2 maar 3 scholendagen te organiseren.  Ook hebben we diverse culturele verhuur en filmvertoningen gefaciliteerd.
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Bezoekers Jaarplan 
2019

Gerealiseerd 
2019

Aantal bezoeken 6003 5564

Waarvan betalend 6003 5286

Waarvan in schoolverband nvt nvt

Prestatieraster Studio de Bakkerij 2019, afrekenbare prestaties

Jaarplan 
2019

Gerealiseerd 
2019

Aantal presentaties 115 115

Waarvan in Rotterdam 115 115

Kerngetallen bezoekers van afrekenbare prestaties cultuurplan



In totaal zijn er naast de 115 afrekenbare prestaties nog 208 andere activiteiten gerealiseerd.
Met deze 208 activiteiten hebben wij nog eens 10.470 bezoekers bereikt.  

Voorbereiden beleidsperiode 2021-2024

2019 heeft ook in het teken gestaan van het schrijven van onze nieuwe beleidsplannen voor de jaren 2021-2024. 
Omdat we een podium zijn dat zeer omgevingsbewust werkt zijn ook deze beleidsplannen in samenwerking met 
diverse partijen tot stand gekomen.
Verschillende sessies hebben plaatsgevonden met personeel, vrijwilligers en partners om te spreken over de 
toekomst van Studio de Bakkerij en de gewenste activiteiten.

In januari 2020 zijn deze plannen ingediend bij de Gemeente Rotterdam. Halverwege 2020 verwachten we 
de beoordeling van ons plan: ‘Met Theater en Taal bouwen aan een stad voor iedereen.’
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Aantal prestaties Aantal 
bezoekers

Waarvan in 
schoolverband

afrekenbare 
prestaties

115 5564 0

niet-afrekenbare 
prestaties

208 10470 3972

TOTAAL 323 16034 3972

Duiding afrekenbaar t.o.v. niet-afrekenbaar

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

    

Studio de Bakkerij 

De culturele huiskamer van Rotterdam-Noord 

Aanvraag Cultuurplan

2021 - 2024Gemeente Rotterdam



Publieksbereik 

In 2019 hebben we het het rapport van de publieksanalyse over 2018 gekregen die uitgevoerd is door Rotterdam Festivals met behulp van Whize .1

Vanuit deze analyse kwam naar voren dat het grootste gedeelte van ons publiek bestaat uit Stadse Alleseters* Deze doelgroep bedient Studio de 
Bakkerij beter dan de overige podia in Rotterdam.
Ook de Stedelijke Toekomstbouwers* en Wijkgerichte Vrijetijdsgeniets* bedienen we meer dan de collega podia. Daarentegen hebben we minder 
Elitaire Cultuurminnaars* en Klassieke Kunstliefhebbers* in vergelijking met de andere Rotterdamse Podia.

De conclusie van het onderzoek was als volgt: “Studio de Bakkerij heeft een lokale aantrekkingskracht en weet de buurtbewoners goed aan te spreken met 
hun aanbod. Studio de Bakkerij onderscheidt zich hiermee van andere cultuurplaninstellingen.”

We zijn blij met de uitkomsten van het publieksonderzoek omdat deze onderschijven wat wij zelf 
ook de laatste jaren waarnemen.

Met alle activiteiten heeft Studio de Bakkerij in 2019 een totaal aantal van 16.840 mensen bereikt. 

Nieuwe website en reserveringssysteem

In het voorjaar heeft Studio de Bakkerij de website en het reserveringssysteem geheel 
vernieuwd. Het was tijd voor een professionaliseringsslag. 
Vanaf begin 2019 is de samenwerking met Stager aangegaan en loopt de kaartverkoop voortaan 
online. 
De nieuwe look and feel zorgen voor een speelsere en toegankelijkere website waarop het 
makkelijk is om ook meer te delen dan alleen het programma. De website is gekoppeld aan de 
social media. Daarnaast is de site voorbereid om ook in de toekomst aanpassingen te gaan doen 
wanneer er meer communicatie met publiek via de website gewenst zou zijn.

Deze aanpassingen hebben gezorgd voor meer structuur en overzicht bij de kaartverkoop en 
een koppeling van ons planningssysteem met de website waardoor er minder PR handelingen 
nodig zijn.

 Whize is eeen consumentensegmentatiesysteem. Whize deelt alle huishoudens in op basis van gemeenschappelijke kenmerken. Rotterdammers zijn ingedeeld in 8 doelgroepen op basis van hun cultuurbezoek.1

* Rotterdamse doelgroep van Whize

11

Nieuwe website werd in 2019 gelanceerd



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 in 2019 ook beter geworden ten opzichte 
van vorige jaren. 

In 2019 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. 
Diverse vrijwilligers organisaties vinden ons steeds beter en vrijwilligers van verschillende komaf voelen zich thuis in Studio de Bakkerij. We creëren 
een veilige omgeving voor mensen die taalkundig nog niet helemaal mee kunnen komen in deze maatschappij. Ook hierin voorzien we als theater in 
een behoefte om kennis op te doen en een leerervaring te hebben. 

Naast bovenstaande zaken is Studio de Bakkerij trots op het hebben van meerdere 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 2019 ruimte geboden aan jonge 
makers en gevestigde namen. Vanaf de oprichting staat de programmering van het 
theater bekend om de grote diversiteit. Met de Taal Talkshows van Hanina Ajarai en 
de ‘Door de ogen van…’ avonden in co-productie met Cinenoord hebben we een 
nog meer diverse programmering weten te verzorgen dan de jaren hiervoor.

Publiek 
Studio de Bakkerij streeft er naar om met de programmering een divers publiek te 
bereiken uit de wijk rond het theater. Dit verwachtten we te bereiken door het 
aanbieden van een vraaggerichte programmering, die tot stand komt door het 
gesprek te voeren met de bewoners van Rotterdam Noord. De uitslag van het 
onderzoek publieksbereik van Rotterdam Festivals laat zien dat dit ook het geval is. 

12



Partners 
Samenwerken zit Studio de Bakkerij in het DNA. Zonder onze partners waren we nooit zo succesvol geworden. Ook in 2019 zijn samenwerkingen 
met welzijnsinstellingen, scholen, andere culturele instellingen en particulieren bewerkstelligt. Het betrekken van partners blijft zorgen voor nieuwe 
bezoekers en meer bereik in Rotterdam Noord. Naast een culturele waarde hebben we door de samenwerkingen met welzijn ook een grote sociale 
waarde als instelling. 

De financiën

2019 is een jaar geweest met een veelheid aan activiteiten. We zijn er in geslaagd om voor de meeste van deze activiteiten gelden te werven.  Door de 
toekenning van het Fonds voor Cultuurparticipatie zien we met name bij de overige subsidies een stijging ten op zichtte van vorige jaren.
Doordat we in 2019 geen landelijke tours meer hebben gehad met schoolvoorstellingen zien we een daling bij de publieksinkomsten.

De financieringsmix van de stichting blijft divers. Er is een grove verdeling van 50% subsidies en 50% eigen inkomsten en private fondsen te zien.

2019 sluiten we af met een klein tekort van €1.288. Bij de stichting is een uitgebreid financieel jaarverslag op te vragen.

Governance

Studio de Bakkerij heeft een Raad van Toezicht model. Directeur-bestuurder is M.J. Bakker – de Prouw. 
De Raad van Toezicht is gedurende 2019 als volgt samengesteld: 

-  C.S. Dekker – Buijs, voorzitter 
-  S.J.J. van Marion 
-  B.B. Westerveld 
-  S. Belhaj, afgetreden 22-05-2019 
-  E. Barilglu, afgetreden 28-10-2019 
-  D.C.G. Ruseler, toegetreden 18-11-2019 

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. 
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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 keurde in de vergadering van 16 maart 2020 de jaarrekening 2019 goed. 

Verwachtingen voor 2020

Het jaar 2020 zal in het teken staan van verduurzaming. Hoe kunnen we als instelling die op het 
snijvlak opereert van cultuur en welzijn gezond blijven? De afgelopen jaren zijn we als nieuwe 
instelling succesvol gebleken in het lokaal en vraaggericht werken. Met veel energie en inzet hebben 
we bergen werk verzet. Om dit in de komende jaren gezond te kunnen blijven doen zullen we 
scherp moeten kijken op welke vragen uit de wijk we ‘ja’ zeggen en op welke ‘nee’. Dat ‘nee’ zeggen 
zit niet echt in ons DNA. 

Omdat we steeds intensiever gaan programmeren in samenwerking met de wijk en in 
samenwerking met bewoners vinden we het belangrijk om goede keuzes te maken waar wel en niet 
op in te gaan. In 2020 wordt dan ook een toetsingsinstrument ontwikkelt waar nieuwe projecten, 
samenwerkingen en programmaonderdelen worden getoetst op haalbaarheid, personele inzet en 
bijdrage aan missie van Studio de Bakkerij. Door alle activiteiten hierop te toetsen verwachten we 
de werkdruk goed te kunnen monitoren en te beheersen.

Daarnaast staat het jaar in teken van ‘100 jaar Chocoladefabriek’. Ons pand aan de bergweg werd 
100 jaar geleden gebouwd en in gebruik genomen als Chocoladefabriek door de firma Beukers en 
Rijneke. Het gehele jaar door zullen activiteiten plaatsvinden die hier aan herinneren. Van een 
chocolade expositie tot een decembervoorstelling die de verhalen van 100 jaar Bergweg zal 
vertellen.
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Activiteit Aantal Waarvan in 
Rotterdam

Bezoekers Waarvan uit 
Rotterdam

Betalend Schoolverband 
in Rotterdam

Afrekenbare prestaties 
cultuurplan 115 115 5564 5341 5286 0
Havenloods Live 8 8 372 372 353 0
KEET begint opnieuw 10 10 494 494 394 0
Zoete Inval 20 20 448 448 0 0
Filmvertoningen via 
partners 30 30 1023 1023 1023 0
Koekieboekie 
voorleesochtenden 19 19 655 655 0 0
Culturele verhuringen 15 15 708 708 500 0
Besloten verhuringen 14 14 761 761 0 0
Mama is niet bang 29 29 1108 1108 1038 1038
Ook van Jou festival 2 2 1500 1500 0 0
Expositie activiteiten 5 5 148 148 0 0
Peuter en Co 
voorstellingen 47 47 2709 2709 2709 2709
Opem Monumentendag 6 6 345 345 0 225
Taal talkshows 3 3 199 199 0 0

TOTAAL 323 323 16034 15811 11303 3972

Waarvan Afrekenbare 
prestaties 115 115 5564 5341 5286 0

Waarvan Niet-afrekenbare 
prestaties 208 208 10470 10470 6017 3972

Bijlage 1 Totaal activiteiten + bezoekersaantallen


