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S ch ng Taal en Theater Studio de Bakkerij
Ac viteitenverslag 20200

Ac viteitenverslag Studio de Bakkerij 2020

Dit ac viteitenverslag laat zien welke publieksac viteiten zijn uitgevoerd.
Beleidsma ge ac viteiten komen aan bod in het bestuurs- en Raad van Toezichtverslag.
Inleiding.
2020 beloofde een spannend jaar te worden. Een jaar waarin de aanvraag voor het
cultuurplan 2021-2024 centraal zou staan. Daarnaast hebben we gevierd dat ons pand 100 jaar
geleden als chocoladefabriek aan de Bergweg opende. Niemand had zien aankomen dat we in
2020 in een wereldwijde gezondheidscrisis zouden komen. Alles werd anders. Het was daarom
een zeer uitdagend jaar. De culturele sector is delen van het jaar op slot geweest, zo ook Studio
de Bakkerij. We hebben echter vanaf het eerste moment gezocht naar oplossingen om onze
missie -Ro erdammers met elkaar verbinden- te blijven najagen. We hebben de kracht van
kunst en cultuur gevoeld door de afwezigheid hiervan op de manieren die we gewend zijn, het
afgelopen jaar. We hebben de kracht ook ervaren op de momenten dat we wél publiek konden
ontvangen en mensen met elkaar in contact brachten.

Ons pand uitgevoerd in chocolade
door food ar st Anne Fleur Sanders
voor de expo 100 jaar Chocolade

Als kleine instelling hebben we ons exibel opgesteld en hebben we alles op alles gezet om ons publiek, onze partners en
onze bespelers niet uit het oog te verliezen, om elkaar stevig vast te houden. Wel op afstand en binnen alle regels, maar vol
liefde voor het vak en onze omgeving. In het najaar van 2020 zijn we met een lovende beoordeling mooi gehonoreerd door de
Gemeente Ro erdam voor de volgende beleidsperiode. Een resultaat waar we als instelling trots op zijn en wat ons het
vertrouwen gee dat we deze crisis sterker dan ooit te boven komen.
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Samantha Volk
in 2020 vrijwilliger en per
2021 o cemanager
Studio de Bakkerij

Dit ac viteitenverslag is een aanvulling op de jaarstukken 2020 van Studio de Bakkerij.
De jaarstukken 2020 bestaan uit drie componenten:
1. Bestuursverslag 2020
2. Verslag Raad van Toezicht 2020
3. Financiële jaarrekening 2020

'Studio
de
Bakkerij
heeft er vorig jaar
voor gezorgd dat zij,
zowel voor de
medewerkers als
bezoekers, heeft
gediend als een
lichtpuntje in de
wijk ondanks deze
lastige tijd. Werken
bij Studio de
Bakkerij heeft mijn
leven op een
positieve manier
beïnvloed. Ik voel
mij er thuis.’

Maarten Bakker
Directeur Bestuurder
Studio de Bakkerij

In 2020 hebben we de volgende ac viteitenaantallen gerealiseerd:

✓134 geprogrammeerde voorstellingen in onze zaal, online of op loca e;
✓12 Koekie Boekie voorleesochtenden;
✓1 jubileumexposi e ‘100 jaar Chocolade’;
✓6 taalworkshops bij exposi e ‘100 jaar Chocolade’;
✓1 community art-project ‘straatexposi e Smaakmakers’;
✓1 voorstelling geproduceerd voor Open Monumentendag 2020 op RDM Terrein, vijf maal gespeeld;
✓17 maal voorstelling ‘Mama is niet bang’, gespeeld op scholen en in Huizen van de Wijk;
✓11 maal voorstelling ‘Hanina’s kinderkletsshow’, gespeeld op scholen en in theater;
✓36 workshopac viteiten in het kader van ‘de Ook van Jou zomerweken’;
✓28 lmvertoningen door onze lmpartner Cinenoord;
✓9 par culiere/zakelijke verhuringen

'Dit
jaar
heeft vooral laten
zien hoe belangrijk
kunst, cultuur en
verbeelding zijn in
een samenleving.
Daar sta ik elke dag
voor op! Ik ben
ontzettend trost op
wat we als instelling
hebben gedaan voor
de wijk en voor de
stad. Dat raakt me
echt!'

In totaal hee Studio de Bakkerij 260 ac viteiten weten te realiseren in 2020.
Zeker gezien het feit dat de culturele sector meerdere maanden gesloten is geweest,
zijn we uitermate trots op de realisa e. Qua geprogrammeerde voorstellingen hebben
we zelfs onze ambi es die we met de gemeente Ro erdam hadden afgesproken,
overtro en. Onze ambi e lag op 125 en het resultaat is 134 geworden. Deze ambi e
hebben we weten te overtre en door veel ac viteiten in te halen in de periode dat we
open mochten zijn en veel ac viteiten in die periode tweemaal per dag te laten
plaatsvinden om meer publiek van evenementen te laten genieten.

Publiek in een wonderlijk jaar
In een jaar dat voor iedereen uitdaging met zich meebracht, was het voor velen uit ons publiek wellicht extra
las g. Studio de Bakkerij richt zich op bezoekers die niet als vanzelfsprekend in contact komen met kunst en
cultuur, meestal omdat andere zaken in het leven meer aandacht vragen. Financiële uitdagingen, sociale
problema ek, isolement; zaken die het afgelopen jaar meer dan voorheen aandacht hebben gevraagd. We
voelden het dan ook als een grote verantwoordelijkheid om onze rol te pakken daar waar mogelijk.
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Coronaconcertje op parkeerplaats van een verzorgingstehuis

Irma Kyvon,
PR en Productiemedewerker
Studio de Bakkerij

Wellicht bereikt onze instelling kwan ta ef niet het grootste aantal bezoekers. Maar kwalita ef hebben we in het
afgelopen jaar onze impact goed gevoeld. Kinderen die in de zomer in kunstworkshops zich konden uitleven,
ouderen die even hun eenzaamheid vergaten jdens een coronaconcertje en jongeren die jdens onze JA TOCH?!momenten contact maakten met elkaar en hun crea viteit konden aanspreken.
We hebben ons meer dan anders ingezet om juist deze mensen in de wijk te ondersteunen vanuit onze kracht in
deze moeilijke jden.
Door de anderhalve meter afstand die publiek vanaf juli in acht moest nemen, zakte onze zaalcapaciteit naar 20.
Hoewel dit uiteraard geen rendabel publieksaantal is, hebben we toch besloten open te gaan. Om publiek en ar esten
te blijven steunen in deze bijzondere jden.
Met al onze ac viteiten hebben we in totaal 7.177 mensen weten te bereiken.
Hoewel het door vele gra s en online ac viteiten las g is geweest om postcodes en huisnummers te verzamelen, hebben we dit
zo goed als mogelijk gedaan. Deze gegevens zijn aangeleverd voor het publieksonderzoek van Ro erdam Fes vals. We zien uit
naar de resultaten.
Bereiken van publiek via marke ng

'De

zeer
positieve
reacties van het
publiek toen wij in
juni weer open
konden gaan.
weliswaar met 20
man publiek.
Iedereen die na de
voorstelling de
deur uit liep zei het
zo jn en belangrijk
te vinden dat we
weer open waren
en voorstellingen
konden zien.'

De marke ng is in 2020 veelal online gevoerd. Door minder drukwerk en verspreiding hiervan te verzorgen is er beheerst op
deze kosten. Een maatregel die ingegeven is door de onzekerheid die de COVID-19-situa e bracht. Naar het einde van het jaar is
er wel weer met drukwerk gewerkt om het decemberproject 'Smaakmakers' onder de aandacht te brengen.
Binnen de PR was het vooral online werken voor Studio de Bakkerij soms wel de uitdaging niet ten onder te gaan in het digitale
geweld van alle culturele instellingen. Daarom is ingezet op persoonlijke verhalen om onze instelling zichtbaar mee te maken.
Wat doen medewerkers in lockdown, hoe vullen onze bezoekers hun dagen in een crisis. Social media werden meer pla ormen
om inspira e en verhalen te delen dan dat zij alleen onze voorstellingen en projecten promoo en.
Deze weg waren we als culturele huiskamer van de wijk al langer ingeslagen. Meer het verhaal van de wijk vertellen en daarmee ook promo e
voeren. Deze weg hee door de crisis een vogelvlucht genomen.
Wel rijst soms de vraag of een project nu content is of promo? Interessant dat dit nu soms in elkaar overloopt. Als voorbeeld hiervan kun je de
coronacadeautjes nemen; korte gra s online lmpjes, gemaakt door diverse ar esten om jdens de lockdown contact te houden met publiek.
Programma of promo? Boeiende materie om ons dit jaar verder in te verdiepen en in te ontwikkelen.
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Doordat Studio de Bakkerij meer en meer met verschillende interne en externe programmamakers werkt ligt het gevaar op de loer dat de eenheid
van ui ngen te ver uit elkaar gaat lopen. Daarom is besloten om in het voorjaar van 2021 een traject in te ze en om onze PR in totaliteit tegen het
licht te houden en te herijken. Een externe par j is in de arm genomen om dit proces te begeleiden. Ook deze poot van de organisa e gaan we de
komende jaren professionaliseren.
Voorstellingen en Koekie Boekie in de zaal, online of op loca e
Hanina Ajarai
Programmamaker
Studio de Bakkerij

De zaal van Studio de Bakkerij is het hart van onze s ch ng. Hier ontmoeten mensen
elkaar, laten we mensen kennis maken met andere werelden en laten talenten zich
zien.
Het afgelopen jaar hebben we andere manieren moeten onderzoeken, omdat
onze zaal enkele maanden gesloten was en sommige doelgroepen door de
COVID-19-pandemie een extra drempel hebben ervaren.
Direct vanaf de start van de pandemie zijn de programmamakers van Studio de
Bakkerij gaan zoeken naar andere manieren om zich te presenteren. Hanina
Ajarai las kinderen online voor vanuit de foyer om de Koekie Boekie
voorleesprogramma's door te laten gaan, onze jongerenambassadeurs
organiseerden huiskamerconcerten op Instagram, met muziek en spoken wordtalenten en samen met welzijnsorganisa e SOL organiseerden we coronaconcertjes
bij verzorgingstehuizen en service ats voor de deur. We bleven op deze manier in
contact met onze doelgroepen en zijn het hele jaar zichtbaar gebleven voor ons publiek.
Na de eerste lockdown mochten we weer publiek ontvangen. Door het grote enthousiasme van ar esten konden we veel
programmeringen meerdere malen op een dag programmeren om zo toch in de buurt te komen van onze normale
bezoekersaantallen. Met tweemaal spelen op een dag konden we 40 mensen publiek bereiken waar we normaal 53 bezoekers
kunnen ontvangen.
De voorstellingen die geprogrammeerd zijn, rich en zich op voornamelijk op lokaal publiek. Ook hebben we in 2020
voorgesorteerd op de focusgroepen zoals we die hebben benoemd in ons meerjaren beleidsplan 2021-2024: kinderen,
jongeren en senioren. Zeker kinderen en jongeren waren in 2020 jdens de lockdowns nog redelijk goed te bereiken via online
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'Ik ben er trots
op dat steeds
meer mensen in
de buurt en in
mijn omgeving
Studio de Bakkerij
kennen en
bezoeken. Daar heb
ik toch een beetje
aan bijgedragen met
de Hanina's
kinderkletsshow, de
taaltalkshows en de
Koekie Boekie
voorleesmomenten.'

programmeringen. De senioren vormden een grotere uitdaging. Hen hebben we met eerder
genoemde coronaconcertjes le erlijk opgezocht. Ook zorgt de kleinschaligheid van onze loca e
voor een veilig gevoel, omdat werkelijk weinig mensen aanwezig kunnen zijn. Hierdoor merkten we
dat in de periode dat we publiek mochten ontvangen ook ouderen de weg naar Studio de Bakkerij
redelijk goed konden vinden. Dichtbij huis, bekend en veilig! De kracht van kleinschaligheid bewees
zich in 2020 meer dan ooit.
'Een chocoladefabriek… daar blijf ik graag even hangen'
tekst van een leerling vanuit de workshop 'We maken er chocolade van'
In 1920 werd chocoladefabriek Beukers en Rijneke op Bergweg 285 in gebruik genomen in de vorm
zoals we het pand vandaag de dag nog steeds zien. Heel 2020 hee de exposi e '100 jaar
chocolade' in de foyer van ons pand gehangen. In het voorjaar zijn binnen het cultuurtraject van de
KC-R schrijfworkshops voor basisschoolleerlingen georganiseerd bij deze expo. Kinderen werden
uitgedaagd om met le ers te spelen en 'chocolade te maken' van woorden. Uitkomsten van deze
workshops zijn later aan de expo toegevoegd waarna deze o cieel geopend werd.
Deze opening vond plaats in de week voor 15 maart. Het weekend waarin overal in Nederland
bijenkomsten werden afgezegd. De opening was de laatste ac viteit voor de eerste lockdown. Het
was een bizar moment: van een dik uitverkochte opening binnen 2 dagen naar zeven bezoekers.
Het kind dat die dag de gouden wikkel vond en 1 dag directeur mocht zijn van de Bakkerij hee
helaas deze direc epet nog niet op kunnen ze en. Maar wat in het vat zit verzuurt niet.
De exposi e was ook het startschot van het maakproces van onze tradi onele
decembervoorstelling. 'Smaakmakers' zou een theatrale route worden langs de geschiedenis van de
Bergweg. Van maart tot oktober zijn verhalen en foto's over de 'smaakmakers' van vroeger en nu
langs de Bergweg opgehaald. Bewoners kwamen in groten getale op online bijeenkomsten af om
verhalen te delen en elkaar te ontmoeten. Door de ontwikkelingen rondom COVID-19 hebben we
helaas in de herfst moeten besluiten dat een live-performance niet mogelijk was in december.
Besloten is toen om de voorstelling om te vormen tot een straatexposi e die in december en
januari een maand lang langs de Bergweg zou staan. Tien grote a eeldingen stonden langs de
Bergweg en via QR-codes kon publiek achtergrondverhalen horen, opgenomen door radiomaker
Roland Vonk, die om de hoek bij Studio de Bakkerij woont. Een professionele redac e hee samen
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met meer dan 15 buurtbewoners een selec e gemaakt van verhalen en foto's. Directeur Maarten Bakker schreef een theatraal verhaal wat achter
1 van de foto's schuil ging, muzikant Jan Rot schreef het lief 'Weg van de Bergweg' dat achter een andere foto schuilde. Met deze straatexposi e
hee Studio de Bakkerij in de strengste periode van de lockdown die Nederland hee gekend, bewoners uit Ro erdam geheel coronaproof een
culturele ervaring kunnen bieden. Wethouder Barbara Kathmann hee met Maarten Bakker half december de digitale a rap gegeven, waarna
Maarten nog vijfmaal een wandeling met diverse smaakmakers gemaakt hee langs de exposi e. De wandelingen waren live via internet te volgen.
In totaal hebben meer dan 1500 bezoekers QR-codes van de expo gescand en de website van de expo bezocht.
Hoewel we een ander jubileumjaar voor het pand in gedachten hadden, is in 2020 toch op veel bijzondere manieren aandacht besteed aan dit
bijzondere feit!

Jeugdtheater op scholen en in wijkgebouwen
Het in aanraking brengen van jeugd met kunst en cultuur is noodzakelijk om hen ook later in het leven te laten genieten van verschillende
kunstvormen. Daarom spannen we ons elk jaar weer in om op scholen in Ro erdam voorstellingen te brengen. In 2019 ontwikkelden we met de
jonge theatermaker Annelies Hoeneveld de voorstelling 'Mama is niet bang'.
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Roel van Baelen
Fondsenwerver
Studio de Bakkerij

In de eerste maanden van 2020 hee deze voorstelling gelukkig nog kunnen spelen. In
2020 was het ook de bedoeling om in Huizen van de Wijk deze voorstelling te spelen.
Helaas is dit laatste door de COVID-19-pandemie op enkele plekken na niet
gerealiseerd. Huizen van de Wijk waren
veelal gesloten
voor samenkomsten en ook onze voorstelling werd regelma g afgezegd. Op de
plekken waar de voorstelling hee gestaan waren de reac es echter zeer posi ef.
Er blijkt
een grote behoe e aan kleinschalige produc es die aansluiten bij
de belevingswereld van de wijken in Ro erdam.
In 2020 hebben we ook ons eigen product 'Hanina's kinderkletsshow' omgevormd
tot schoolproject. De kinderkletsshow kennen we in de volwassenwereld als
talkshow. In deze vorm worden kinderen uitgedaagd met de host Hanina in gesprek te
gaan over zaken die hen bezig houden in het leven. De kinderkletsshow leert kinderen
zich te uiten voor een groep en in het openbaar te spreken. De voorstelling hee naast
Ro erdamse scholen ook jdens het jeugdtheaterfes val de Betovering in Den Haag gespeeld.
Ook deze voorstelling hee last gehad van de pandemie; er zijn veel voorstellingen afgelast. Hierdoor
hee de voorstelling niet tot volledige wasdom kunnen komen. In 2021 zal deze voorstelling worden doorontwikkeld
voor het vrije circuit en weer worden opgenomen in het aanbod van het cultuurtraject dat wordt aangeboden door
de KC-R.

'Memorabel
om te zien hoe
de kinderen in uit
wijk op eurde toen
zij zagen dat de
buiten bioscoop
werd opgebouwd in
de ‘Ook van Jou
Zomerweken’. Het
was een snikhete
dag en op het
laatste moment zijn
er nog partytenten
aangeschaft en
opgezet; maar de
kinderen hadden
een hele leuke dag
in een verder stille
coronazomer.'

Ook van jou zomerweken
In de zomer 2020 zou de tweede edi e van het 'Ook van jou’-fes val gaan plaatsvinden op het Koningsveldeplein in
het Liskwar er. Een fes val samen met de wijk vormgegeven, waar amateurs professionals ontmoeten en waar ac ef
door bewoners deelgenomen kan worden aan kunstworkshops. Uiteraard was het onmogelijk om een fes val in deze
vorm door te laten gaan. Samen met alle partners is gekeken op welke manier dit fes val kon worden omgevormd.
Met elkaar kwamen we tot de 'Ook van jou zomerweken'. Vier weken lang waren in de zomervakan e door heel het
Liskwar er en daar omheen ac viteiten te beleven voor jong en oud. Viermaal een buitenbioscoop, jeugdtheater op
de pleinen, entallen workshops in verschillende wijkgebouwen en Een Bakkie Troost; een voorstelling van
theatergroep TOR, voor senioren op verschillende ouderenloca es in de wijk.
Intensieve weken waarin we samen met heel veel partners kleine groepen publiek mooie momenten in de zomer
hebben bezorgd. Weken waarin we de kracht van onze instelling voelden. Flexibel, dichtbij en benaderbaar.
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Loca etheater jdens Open Monumentendag
Al acht jaar is Studio de Bakkerij de partner van Open Monumentendag
Ro erdam op het gebied van de jeugdprogrammering en de scholendag. In
2020 hebben we een loca evoorstelling verzorgd op het voormalige RDMterrein op Heijplaat. Tijdens de versoepelingen van de maatregelen in
september hebben we een bijzondere loca evoorstelling kunnen maken die
publiek in groepen van 20 bezoekers kon bekijken. Bijzonder aan de
voorstellingen van Open Monumentendag is de vrije toegankelijkheid. Publiek
hoe geen entree te betalen, waardoor ze voor iedereen in Ro erdam
laagdrempelig te bezoeken zijn. Het past bij de visie van Studio de Bakkerij om
publiek op toegankelijke manier in aanraking te brengen met kunst en cultuur.
Open Monumentendag zorgt voor de nanciering van dit project, waardoor
het echt een toevoeging is aan onze reguliere ac viteiten.
Dit jaar liep het publiek een route langs drie theaterscène's en kreeg het via een oorlogsverhaal de geschiedenis van het Ro erdams erfgoed
Heijplaat en de RDM-loods mee. De buitenloca es zorgden voor een veilige theaterervaring en de prach ge beelden van Ro erdam op de
achtergrond waren indrukwekkend. De scholendagen hebben helaas geen doorgang kunnen vinden. Voor de zomer 2021 hoopt Open
Monumentendag samen met Studio de Bakkerij deze voorstelling alsnog aan leerlingen van het basisonderwijs te kunnen tonen.
Overige publieksac viteiten
Naast al het bovenstaande organiseren ook andere partners ac viteiten in onze zaal. Zo verzorgt S ch ng Cinenoord lmvertoningen voor
volwassenen en kinderen in Studio de Bakkerij. Deze samenwerking verdiepen we elk jaar. Voor 2020 stond een doorontwikkeling van het
programma 'Door de ogen van…' op het programma. Een avond waarin een prominente bewoner van Ro erdam-Noord centraal staat en
geïnterviewd wordt naar aanleiding van door de gast gekozen lmfragmenten. Helaas hebben we door de COVID-19-pandemie slechts één 'Door
de Ogen van…' kunnen realiseren dit jaar. Twee wijkagenten waren te gast en spraken met de host en het publiek over hoe Ro erdam-Noord de
afgelopen jaren veranderd is in de ogen van de poli e. 'Door de ogen van…' is een ons dierbare programmering, omdat we hierin echt bewoners
centraal stellen in combina e met het gesprek over lms en cultuur. In 2021 gaan we dit ook zeker weer oppakken en onderzoeken we ook een
online versie hiervan.
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Vernieuwing in 2020
'Never waste a good crisis' was het mo o in 2020. We hebben alle mogelijke manieren van
omdenken, vernieuwen, aanpassen en stretchen geprobeerd het afgelopen jaar. Soms met
succes, soms met vallen maar gelukkig al jd weer met opstaan.
Een belangrijke ontwikkeling die in 2020 een vlucht hee genomen is buiten het huis
werken in de haarvaten van de wijk. Doordat we alleen met kleine groepen mochten
werken in 2020, konden we op plekken aanwezig zijn waar we normaal niet zo snel
zouden komen. We hebben in 2020 onze partners en de wijk om ons heen nog beter
leren kennen. We hebben ons ontwikkeld op het gebied van 'mogelijk maken' van dat
wat soms onmogelijk lijkt. Een bioscoop op het pleintje om de hoek, een
straatexposi e langs de Bergweg, concertjes in de tuinen van service ats: het waren
stuk voor stuk avonturen van vernieuwing.
Dit in de haarvaten werken is ons goed bevallen en we gaan er zeker mee door.
Bekendheid geven aan loca es en goed communiceren zijn leerpunten geweest in het
afgelopen jaar. Het last minute werken is soms strijdig met een langere jd nodig hebben voor
communica e. Dit zijn uitdagingen voor de toekomst.
Talentontwikkeling vooral online
Onze jongerenambassadeurs hebben het afgelopen jaar niet s l gezeten. Ze hebben elkaar onder leiding van Mitchel Sam-Sin
ontwikkeld tot ac eve groep die online z'n weg vindt als dat noodzakelijk is, maar ook graag live samenkomt. De jongeren
hebben behoe e aan inhoud en verdieping. Zo hebben we afgelopen jaar de JA TOCH?!-masterclasses ingevoerd. Jongeren
werden geïnspireerd door voorbeelden die ze zelf aandroegen. 2,5 Uur kon een kleine groep jongeren samen met een
professional spreken en werken in de Bakkerij. Ook onze GIST muziekprogrammering is doorgegaan jdens de pandemie, met
online programmeringen. Jong talent uit heel Ro erdam weet in ons muziek en spoken word-podium een plek te vinden om
hun eerste stappen te ze en op een professionele plek. S ch ng Vocalz is hierin onze uitvoerende programma partner.
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Mitchel Sam-Sin
Programmamaker
Studio de Bakkerij

Verschillende huurders hebben kleine besloten ac viteiten georganiseerd zoals workshops en trainingen. Helaas is
dit uiteraard veel minder geweest door de COVID-19-pandemie.

'De JA
TOCH?! avonden staan
al meerdere
jaren in het
teken van de
jonge makers
van onze
stad.
Ondanks de
corona
maatregelen
hebben we door de
masterclasses van
Winne (rapper), Clan
de Banlieue
(Kledingmerk), Stacii
Samidin
(Documentaire
fotograaf, Wesley Dos
Santos (Ondernemer)
& Kimberley Wenas
(styliste) toch voor
mooie avonden vol
educatie, verbinding
en vermaak kunnen
zorgen.'

Erika Blikman
Wijkverbinder
Studio de Bakkerij

'Gavin Reijnders
is bij ons
begonnen als
Jongeren
Ambassadeur
en werkt nu
aan zijn eigen
solo-optreden.
Tijdens de
zomerweken was
een eerste try-out.
De zaal
uitverkocht met
een heel divers
publiek, jong
en oud.
kinderen
hadden een
hele leuke
dag in een
verder stille
coronazomer.
Als
wijkverbinder
heb ik dit jaar
meer dan ooit gezien
dat cultuur verbindt'

Samenwerken in corona jd
Dat we de afgelopen jaren hebben ingezet op samenwerkingen in de breedste zin van het
woord, hee zich afgelopen jaar uitbetaald. Hoewel het voor iedereen een crisisjaar is
geweest, kon Studio de Bakkerij goed de contacten inze en die afgelopen jaren zijn
opgebouwd. De samenwerking met welzijnspar j SOL zorgde ervoor dat we binnen twee
weken concerten konden verzorgen op plekken die het meest kwetsbaar waren in deze
pandemie. Iets wat ons zonder deze partner niet gelukt was.
De goede banden met veel kleine wijkpartners hebben onze 'Ook van jou zomerweken'
tot een succes gemaakt. Binnen deze zomerweken kreeg jong talent van onze jongeren
podia Gist en JA TOCH?! ook ruimte zich weer te presenteren op het podium.
Ook hee directeur Maarten Bakker veel gesprekken gehad met andere podia in de stad
om de stand van zaken te bespreken en te zien waar de podia elkaar konden versterken in
deze moeilijke jden en hoe we onze belangrijkste ketenpartners; onze ar esten, konden
ondersteunen. Door de grote verscheidenheid aan podia en onze kleinschaligheid hebben
we wel meegepraat, maar zat de kracht van de samenwerking toch vooral in de
samenwerking met onze lokale partners.
Bedrijfsvoering
In een bewogen jaar hebben we elkaar op afstand vastgehouden. Online werken werd de
norm. Studio de Bakkerij hee al jd al uitdagingen gehad met werkruimtes. 2020 hee
ons ook geholpen en geleerd om meer op afstand te werken zonder het contact met
elkaar te hoeven verliezen. Ook bood het de mogelijkheid ons kantoor te verbouwen; er is
nu een ruimtelijker indeling en de werkomstandigheden voor na de crisis zijn beter.

In de planning stond om ons in 2020 voor te bereiden op de beleidsperiode 2021-2024. Dit is tot ui ng gekomen in het indienen van ons meerjaren
beleidsplan 'Met Theater en Taal samen bouwen aan een stad voor iedereen'. Op bedrijfsvoering is fair pay samen met een gezonde forma e van
personeel het belangrijkste speerpunt. Door de posi eve beoordeling en passende nanciële vertaling hiervan, hebben we eind 2020 de
voorbereidingen kunnen tre en om 2021 in te gaan met fair pay-betalingen voor al het personeel en zzp’ers conform de CAO Nederlandse Podia.
Ook aanslui ng bij pensioenfonds Zorg en Welzijn is per 01-01-2021 een feit.
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Duncan Ruseler
Voorzitter Raad van Toezicht
Studio de Bakkerij

Door deze verbeteringen en het kunnen inze en van meer personeel voor onze ac viteiten in 2021-2024 is de
verwach ng dat de hoge werkdruk die de afgelopen jaren werd ervaren, zal afnemen. Al is dat op dit moment met de
situa e rondom COVID-19 nog niet goed te toetsen. We zien uit naar de heropening van de culturele sector en naar
dat we als instelling de plannen kunnen gaan uitvoeren zoals deze bedacht waren. Tot die jd blijven we omdenken,
omvormen en doen wat in ons vermogen ligt om onze missie te volbrengen!
Uiteraard hee COVID-19 ook invloed gehad op de nanciële bedrijfsvoering. Het hee ons gesterkt dat diverse fondsen
en subsidiënten samen met de gemeente Ro erdam en steunmaatregelen van het rijk Studio de Bakkerij 2020 hebben
doorgeholpen. We hebben zelf beheerst waar mogelijk, terwijl we wel ar esten en zzp’ers zo veel mogelijk hebben doorbetaald
en opdrachten hebben gegeven. We zijn dankbaar dat diverse nanciële partners ons hier mogelijkheden toe hebben gegeven. In
ons nanciële jaarverslag is gedetailleerd de nanciële situa e van 2020 weergegeven.
Dankwoord
Het afgelopen jaar hee veel van ons als organisa e gevraagd. We hebben veerkracht laten zien door in te spelen op de actualiteit en te
acteren daar waar mogelijk was. We zijn dankbaar voor de inzet van alle teamleden en vrijwilligers. Hartverwarmend, hoe iedereen elkaar in
dit moeilijke jaar hee ondersteund. Naast de uitdagingen die de COVID-19-pandemie met zich meebracht, zijn er ook veel mooie momenten
geweest.
Natuurlijk zijn we ook trots op de erkenning die we hebben ontvangen met
de toekenning van een verhoogde meerjarensubsidie vanuit de gemeente
Ro erdam voor de komende vier jaar.

'Binnen
de culturele sector
zijn al harde
klappen gevallen.
Met die tegenwind
heeft de Studio
van 2020 toch een
mooi jaar weten te
maken, een
resultaat waar we
als Raad van
Toezicht trots op
zijn.'

We willen onze dank dan ook uitspreken naar iedereen die ons de afgelopen
jaren hee geholpen om op dit punt te komen. Dank aan iedereen er in moeilijke jden voor
ons was. Soms met een luisterend oor, soms met nanciën. Dank aan iedereen die het mogelijk
hee gemaakt dat we de komende jaren een stevigere nanciële basis hebben om weer vier
jaar prach g werk voor Ro erdam-Noord te verrichten! Dank aan het team van Studio de
Bakkerij, onze leden van de Raad van Toezicht, al onze vrijwilligers, partners en bezoekers.
Ondanks alle onzekerheden kijken we vol vertrouwen naar de toekomst en nodig we iedereen
uit die toekomst met ons samen te gaan beleven.
Ro erdam, 22 maart 2021
S ch ng Taal en Theater Studio de Bakkerij
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Studio de Bakkerij
kijkt uit naar een hoopvol
2021
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