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Voorwoord. 
 
 
2020: wat een jaar!   
Een werkelijk annus horribilis: spannend, ellendig, en ongekend zwaar. 
 
Tegelijkertijd: nog nooit zaten we met z’n allen zo in hetzelfde schuitje. De hele 
wereld had/heeft ermee te maken; het virus discrimineert niet. De een wordt er 
zwaarder door getroffen dan de ander, maar iedereen – elk land, elk mens, elke 
bedrijfstak of sector – ervaart een verandering en een verschil ten opzichte van het 
pre-Corona tijdperk.  
 
Wreed heeft het virus huisgehouden in de gehele culturele sector. De theatersector 
in Nederland zuchtte en steunde en piepte en kraakte. De vrije vogels in de sector 
(vrije producenten en zelfstandigen) hadden/hebben het zwaar te verduren en 
vallen zienderogen om; de gesubsidieerden (de gesubsidieerde producenten en hun 
werknemers in loondienst) hadden het moeilijk maar kunnen door maatregelen van 
de overheid – voorlopig - in leven blijven. Voor hen zullen de financiële gevolgen 
van het virus pas in vertraagde uitwerking werkelijk zichtbaar worden. Zeker is dat 
we deze gevolgen de komende jaren nog met ons meedragen. 
 
En toch: Schippers&VanGucht zou Schippers&VanGucht niet zijn als we niet ook het 
momentum zouden pakken; “als iets onmogelijk is, zetten wij onze tanden erin” 
schreven we in onze subsidieaanvraag dit jaar en in ons theaterwerk is de kracht 
van het kantelen van het perspectief het hoofdthema. Laat ons daar dan ook naar 
handelen. 
 
We roepen het jaar 2020 uit tot annus mirabilis; een werkelijk Kanteljaar waarin 
het gemis aan theater heeft bijgedragen aan het verlangen ernaar, 
vanzelfsprekend voor de makers maar in het bijzonder voor het publiek.  
2020 is het jaar waarin we ons bewust werden van onze fragiliteit; een besef dat 
uiteindelijk alleen maar kan bijdragen aan onze kracht.  
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1. Activiteitenverslag  
in de vorm van een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen in 2020.  
 
Tot en met 12 maart 2020 
Wat gingen we lekker aan het begin van het jaar. 
 
In januari schreven we ons nieuwe beleidsplan dat de basis vormde voor de nieuwe 
meerjarensubsidie-aanvragen bij Fonds Podiumkunsten (FPK), Provincie Noord-
Brabant en Gemeente Breda (de laatste twee bij 1 loket- BrabantStad). Eind 
januari dienden we in bij BrabantStad en begin februari bij FPK. Zoals gebruikelijk 
was het schrijven van het plan zowel een noodzakelijke opgave als een fantastische 
gelegenheid om je bestaansrecht weer eens even tegen het licht te houden: 
eensgezind en geïnspireerd (onder)schreven we als team onze beleidsvoornemens 
voor 2021-2024.  
 
Ook in januari speelde de voorstelling Warnet vrije voorstellingen in Bronks theater 
te Brussel met bijbehorende workshops en in Theater a/h Spui in Den Haag. Tevens 
speelden we een serie schoolvoorstellingen in het Parktheater Eindhoven, alwaar 
we samen met de partners van het BrabantMenu een festivalweek organiseerden. 
Aan deze schoolvoorstellingen gingen workshops in de klas vooraf op scholen in 
Aalst-Waalre en Best.   
 
We namen deel aan de Cultuurnacht in Breda met een uitvoering van Radio Walvis 
in het Chassé theater en daarnaast met een bijzonder project in Pier 15: Gezien, 
wacht op groen. Dit laatste project werd onder begeleiding van 
Schippers&VanGucht door Juup Luijten gemaakt en behelsde een theatrale 
installatie door bewoners (jongeren) van het asielzoekerscentrum Gilze-Rije. Juup 
had daar in samenwerking met De Vrolijkheid ( stichting die zich inzet voor 
kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra) in de zomer van 2019 een 
zomeractiviteit georganiseerd en een film met de jongeren gemaakt. Deze film 
werd nu in een theatrale installatie vertoond, waarbij de jongeren zelf het publiek 
in een performance naar de film begeleidden. 
 
De Kantelaar speelde een serie tijdens het internationale Krokusfestival in Hasselt 
en we troffen voorbereidingen voor een speciaal project in Veghel met deze 
voorstelling. Radio Walvis speelde in het kader van het Bredase cultuurmenu De 
Ontdekking tweemaal voor schoolklassen in Breda en in Veghel. 
 
In het kader van het Bredase cultuurmenu De Ontdekking realiseerden we nog 
dertien workshops in de klas (ook gelukkig gepland in februari).  
 
Maar met De Vervelende Bus, die nog Amsterdam en Almere had aangedaan, 
kwam de wereld via Breda en Bergeijk op 12 maart in Eersel tot stilstand.  
 
Na 12 maart  
Achteraf kun je zeggen dat we geluk hebben gehad dat we het merendeel van onze 
voorstellingen gepland hadden aan het begin van het jaar (januari en februari), 
waardoor we deze nog allemaal hebben kunnen spelen. Daarenboven hadden we 
het verplicht aantal te behalen speelbeurten voor de periode 2017-2020 aan het 
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eind van 2018 reeds gerealiseerd, dus daarover hoefden we niet in te zitten. Dat 
was fijn, en een zorg minder, want we kregen al genoeg voor de kiezen.  
In eerste instantie was de crisis zo groot en zo acuut dat ze best goed te hanteren 
leek. Het concept was ongekend - een lockdown, wie had voor maart 2012 van het 
woord zelfs maar gehoord? - maar tegelijkertijd kon je in de eerste fase gewoon 
helder en concreet handelen. De totale schoolvoorstellingen serie Warnet in 
Veghel voor 850 leerlingen die op 16 maart zou starten, werd helemaal afgeblazen 
(14 voorstellingen), inclusief alle workshops (36). Pijnlijk, maar je neemt je verlies 
en gaat door. Thuiswerken: ok, doen we, gaat best, scheelt reistijd. En: hoezo 
verveling? Die eerste periode was drukker dan ooit, vanwege het steeds verzetten 
van voorstellingen, speelbeurten, repetities en opmaken jaarrekening en 
jaarverslag.  
 
Maar dan duurt de onzekerheid voort en begint het moeilijk te worden: gaan de 
zomerfestivals door? Gepland was een nieuwe productie getiteld De 
TussenTijdCapsule voor Theaterfestival Boulevard in augustus met een uitgebreid 
randprogramma. Kunnen we die nog maken, kunnen we wel repeteren, kunnen we 
überhaupt spelen?  
Deze onzekerheid werd nog eens dubbel zo zwaar omdat we de uitslag van de 
subsidieaanvragen moesten afwachten: in juni/begin juli zou BrabantStad haar 
oordeel vellen, het FPK pas op 3 augustus. We hebben deze periode daardoor 
ervaren als een dubbele lockdown, waarvan we langzaam en in fases werden 
bevrijd. De opluchting op 3 augustus was groot: we konden weer verder kijken dan 
eind 2020 en daarmee tot in een post-pandemisch tijdperk.   
 
In april en mei werden steeds opnieuw voorstellingen verschoven, omgeboekt en 
uiteindelijk afgelast. Radio Walvis moest daardoor 20 speelbeurten annuleren. Wat 
betreft voorbereidingen van De TussenTijdCapsule voor Theaterfestival Boulevard 
onderzochten we werkelijk alle mogelijkheden en besloten als eerste de installatie 
zelf te laten verder bouwen en technisch klaar te maken, ongeacht concrete 
speelmogelijkheden. We waren er niet alleen van overtuigd dat we hoe dan ook 
deze installatie wilden maken om uiteindelijk ooit een keer te gaan spelen, ook 
genereerde dit betaald werk voor een aantal zelfstandigen. De TussenTijdCapsule 
werd in juni opgeleverd: de buitenkant was klaar, technisch geïnstalleerd, nu de 
inhoud nog. Lang speelden we met de gedachte om de inhoud - camerabeelden die 
moesten worden opgenomen met acteurs - tijdens Theaterfestival Boulevard live 
met een publiek als een work-in-progress op te nemen, maar ook dat idee moest 
onder de geldende Corona-maatregelen komen te vervallen. Uiteindelijk zagen we 
onder de omstandigheden geen mogelijkheid voor ons om te participeren in het 
format dat Afzender Boulevard is gaan heten. Een besluit dat in goede 
overeenstemming met Boulevard is genomen, vanuit artistieke argumenten, maar 
van beide kanten deed het wel zeer. 
 
Ondertussen lag in Brabant in mei een soort derde sluipmoordenaar op de loer, te 
weten de plannen van het nieuwe provinciebestuur Noord-Brabant om de subsidies 
voor kunst en cultuur in versneld tempo af te bouwen. De onrust en onduidelijkheid 
die dit heeft gekost valt niet te beschrijven. De campagne #ik wil wel cultuur werd 
gelanceerd (campagneslogan en campagnebeeld bedacht door S&VG), we 
protesteerden (voor zover dat mogelijk was onder de lockdown-maatregelen) met 
als uiteindelijk resultaat dat het gevaar op de korte termijn is afgewend, maar op 
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de langere termijn nog in het geheel niet. De plannen om te snijden in het 
kunstbudget blijven bestaan en de eerste bezuiniging zijn reeds doorgevoerd. 
 
In juni kwam er weer ruimte, beweging en opluchting. Ten eerste ontvingen we de 
positieve uitslag van onze aanvraag in BrabantStad waardoor we in Brabant en 
Breda kunnen blijven voortbestaan in 2021-2024. Dat zorgde voor perspectief.  
Ook werden we door Het Zuidelijk Toneel benaderd met de vraag of we wilden 
coproduceren. Piet Menu, artistiek directeur, had een Coronaproof idee: een 
voorstelling in een reuzenrad voor de hele familie. Wie beter dan 
Schippers&VanGucht om hier een inhoudelijk concept bij te bedenken? HZT en 
S&VG kennen elkaar goed en coproduceerden reeds eerder in Warnet. We kunnen 
stellen dat de vraag van Piet Menu niet op een beter moment had kunnen komen. 
Want het gaf ons de mogelijkheid om te ontsnappen aan de dubbele lockdown 
(Corona en subsidie-uitslag) door te doen wat we het beste kunnen en het liefste 
doen: een voorstelling maken! We bedachten Radman, het reuzenrad zelf als 
personage die uitkijkt over de stad. Met als motto niets draait op zichzelf is het 
resultaat een pleidooi voor saamhorigheid in deze eenzame tijd; de voorstelling en 
de beleving daarvan zijn als balsem voor de ziel. We benaderden Gerda Dendooven 
voor de tekst, The Colorist Orchestra voor de muziekcompositie en Jan Bijvoet als 
de stem van Radman. Deze laatste zin is sneller opgeschreven dan dat dit proces 
zich voltrok: de samenstelling van deze crew had heel wat voeten in aarde door de 
tijdsdruk die erop stond (HZT belde in juni en op 4 september was de première 
voorzien) maar ook door Corona en al haar beperkingen in repeteren en reizen. 
Maar het is gelukt: we speelden met Radman in september 12 dagen in Eindhoven, 
Tilburg, Breda en Roosendaal voordat Corona opnieuw spelbreker werd door middel 
van het verbod op evenementen. Gelukkig zijn er veel aanvragen voor de installatie 
in 2021. De reacties van het publiek dat Radman bezocht waren hartverwarmend: 
zoveel mensen zeiden letterlijk genoten te hebben van “eindelijk weer een 
kunstbeleving” na maanden van gebrek hieraan. 
 
In juli namen we zo goed en zo kwaad als het kon vakantie, om begin augustus vol 
in te zetten en te werken aan de opnames en repetities voor Radman en tevens de 
productie hiervan met bijbehorend intensief traject van locatietekeningen en 
(evenement)vergunningen aanvragen. Ook dit vergunningentraject is verzwaard en 
ingewikkelder geworden onder invloed van Corona. Geen enkele gemeente wil zijn 
vingers branden, of scheve ogen krijgen als de ene activiteit wel en de andere geen 
doorgang kan vinden.    
Op drie augustus ontvingen we de positieve uitslag en toekenning van onze 
aanvraag bij FPK. Wat een opluchting en vreugde. Die helaas getemperd werd door 
al die kunstenaars die positief geadviseerd werden, maar onder de zaaglijn vielen 
vanwege ontoereikend budget. Het is helaas inherent aan het systeem waar we in 
zitten, maar het was deze ronde wel heel wrang. Gelukkig is het later in het jaar 
goed gekomen met de B-lijst: als Corona iets positiefs heeft op geleverd is het wel 
deze positieve politieke bijsturing. Voor S&VG betekende het vanaf 3 augustus dat 
in ieder geval deze gevoelsmatige lockdown voorbij was en we in volle vaart 
vooruit konden en plannen maken. Dat Corona nog heerst nemen we dan maar op 
de koop toe, het is niet anders. 
 
In september laaide ook de ventilatie-discussie in verband met Corona op waardoor 
met name scholen zenuwachtig werden en voorstellingen op school opnieuw 
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afgelast en/of verzet moesten worden. Tot dan toe had het jeugdtheater als eerste 
geprofiteerd van versoepelde maatregelen, maar nu zag je dat de voorzichtigheid 
weer toenam. Een hele schoolserie van De Kantelaar in Maasdriel is daardoor 
verplaatst naar juni 2021. 
We gingen in première met Radman en speelden in Eindhoven, Breda, Tilburg en 
Roosendaal. Wat een feest was dat. Gezien de publicitaire aandacht hadden niet 
alleen wij, maar ook pers en publiek reikhalzend uitgekeken naar het moment 
waarop we weer konden spelen. Het feit dat we zelf het publiek aan het rad erin 
en eruit lieten was arbeidsintensief maar zeer waardevol: die directe reacties zijn 
goud waard! Het werkte zoals we bedoeld hadden: niets draait op zichzelf, we zijn 
allemaal onderdeel van een geheel, samen staan we sterker dan alleen.  
 
Hoe Coronaproof ook, de pret was van korte duur. De aankomst van de tweede golf 
en bijbehorende maatregelen in oktober betekende helaas het afgelasten van 
Radman in Helmond, Den Haag en Delft. De Vervelende Bus speelde gelukkig nog 
een aantal voorstellingen maar daar haakte individuele scholen ook af omdat men 
geen vreemden op de school wilde binnenlaten in verband met het virus. De serie 
van De Kantelaar in Chassé Breda moest worden verplaatst naar najaar 2021. 
Gelukkig realiseerden we tegen de klippen op (onder druk van een dreigende 
lockdown, met alle voorzorgsmaatregelen en protocollen en testen) de camera-
opnames voor De TussenTijdCapsule op locatie in de Stokvishallen in Breda.  
 
We ervoeren in die periode – meer dan tijdens de eerste golf die ons overkwam 
want nu waren we er al een beetje mee vertrouwd – een morele druk en zwaarte: 
je ontvangt subsidie en zit er door alle overheidsmaatregelen riant bij (zeker in 
vergelijking tot anderen), en je ontvangt die subsidie om te produceren, dan wil je 
dat ook doen, produceren en bezig blijven. Focussen op wat kan wel, in plaats van 
wat kan niet. Afgezien van de intrinsieke artistieke motivatie en geluk die theater 
maken oplevert. Maar wat is verantwoord? Niet zozeer het repeteren of spelen zelf 
want daar zijn goede en verantwoorde protocollen voor maar: hoeveel 
reisbewegingen maken we en dragen we daarmee bij aan de verspreiding van het 
virus?  Moeten we niet gewoon thuisblijven? Maar kantoorwerk en thuiswerken 
houdt op een gegeven moment op in het artistieke proces. En wat te denken van 
onze situatie, met twee in België woonachtige teamleden? De opvattingen van de 
overheden in BE en NL over hoe het virus te bestrijden lopen uiteen, de daaruit 
voortvloeiende maatregelen zijn divers en op verschillend tijdstip: dat is als bedrijf 
enorm lastig. 
 
Opnieuw namen we alle processen en mogelijkheden onder de loep. We hielden de 
plannen voor de komende vier jaar opnieuw tegen het licht om te zien wat 
mogelijk is in het nieuwe normaal en waar dit ons brengt op alle vlakken, dus 
zowel artistiek-inhoudelijk als maatschappelijk-sociaal.  
Wat betreft online aanbod en streamen: dat is in de eerste plaats artistiek geen 
optie. Onze ervaringen zijn níét digitaal te beleven, het gaat om de live 
ontmoeting en wij werken nooit via toeschouwen maar altijd via meeleven. En 
technisch zijn we daarin niet geschoold: wat we hebben liggen aan registraties kan 
niet digitaal verspreid worden want is te slecht van kwaliteit en doet ook om 
bovenstaande artistieke reden niet recht aan ons werk.  
En dan: gaan wij juist de zaal in, nu iedereen een beweging maakt naar buiten? Na 
veel heen en weer bewegen met De Kantelaar als testcase (dus een kleine zaal 
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versie maken van deze installatie) hebben we besloten om dat niet te doen, het 
zou ons artistieke DNA geheel tenietdoen. 
We besloten om te gaan voor voorbereiden in stilte, pre-produceren en aanmaken 
van projecten en vooral ook studeren en verdiepen. 
 
In november en december liepen de cijfers in België en Nederland snel op en België 
kreeg als eerste opnieuw een lockdown, gelukkig voor ons net na de opnames van 
de TussenTijdCapsule. We speelden nog een laatste serie voorstellingen van De 
Vervelende Bus in Goirle en maakten daarmee heel veel schoolkinderen blij. 
Ook de repetities voor het inwerken van een dubbele cast voor Radio Walvis, 
gecombineerd met het instuderen van een Coronaproof versie van deze 
voorstelling, realiseerden we onder enorme tijdsdruk. Voor Radman werd een 
Engelse vertaling voorbereid en gerealiseerd, zodat niet-Nederlandstalig publiek in 
de toekomst ook van het verhaal kan genieten. Er is veel vraag naar Radman in het 
komende seizoen; De Kantelaar werd afgelast op festival de Karavaan 2021 en 
verschoven naar 2022, maar Radman zal daarvoor in de plaats wel naar Alkmaar 
gaan in augustus 2021.  
Als uitwerking van de ingediende plannen en onze toekomstvisie namen we in 
december Jente de Graef in dienst om echt serieus werk te gaan maken van het 
uitbreiden en verdiepen van onze educatieve en inclusieve werking. We rondden 
het in combinatie met de Bredase Cultuurnacht gestarte project op de IMC-
weekendschool af en we ontwikkelden een uitgebreid educatief randprogramma 
voor Radman (mede dankzij een investering van de 2P subsidieregeling van FPK). 
Naar aanleiding van onze wens om een samenwerking aan te gaan met Tiuri 
gecombineerd met de zoektocht naar wat film nog meer binnen ons werk kan 
betekenen, volgden Jellie Schippers en Myriam Van Gucht een masterclass film 
maken van de legendarische Werner Herzog. In de opdrachten van deze cursus gaan 
we onmiddellijk de samenwerking aan met de spelers van Tiuri. Op deze manier 
kunnen we elkaar voorzichtig leren kennen, en onderzoeken waar onze verbinding 
ligt. De eerste uitvoerende opdracht is een korte achtervolgingsscene in 
samenwerking met acteur Damien de Hoog. De opname van deze scene was 
gepland in januari 2021 en moest door de lockdown helaas uitgesteld worden. 
 
Op 19 december ging Nederland in een tweede strenge lockdown: de allerlaatste 
feestelijk geplande voorstellingen van De Vervelende Bus en workshops op Bredase 
scholen die gepland stonden voor begin januari zijn afgelast, een serie van De 
Kantelaar voor scholen in maart werd reeds uit voorzorg verplaatst naar mei.  
 
We gingen zonder vuurwerk het jaar 2021 in. 
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2. Partners 
 
Hoewel S&VG echt niet meer overtuigd hoefde te worden van de meerwaarde van 
samenwerkingsverbanden, kunnen we niet nalaten nogmaals en opnieuw te 
benadrukken welke grote meerwaarde het participeren in netwerken en 
samenwerkingsverbanden heeft. Het gaat dan niet alleen over kennis en ervaring 
delen, maar ook over een vangnet en de bereidheid om voor elkaar in te staan; 
zeker in tijden van een pandemie.  
 
De Bredase partners in de politiek (Gemeente), binnen de cultuur (collega 
culturele instellingen) en binnen de cultuureducatie (De Ontdekking) hebben in dit 
jaar constructief en nauw samengewerkt. De Bredase politiek, ook in de personen 
van ambtenaren en wethouder, hield vinger aan de pols en kwam met adviserende 
en ondersteunende maatregelen: enige restitutie op kantoorhuur, aanvullende 
subsidiemogelijkheden voor extra producties, een Deltaplan. De culturele 
instellingen in de stad zochten elkaar op, wisselden ervaringen uit en smeedden 
plannen om gezamenlijk de gevolgen van het virus te lijf te gaan. De 
ontwikkelingen rond het cultuurcluster Klavers Jansen kwamen in een volgende 
fase met de oplevering van het pand Speelhuislaan 151, waar makers hun plek gaan 
vinden en rondom de Stokvis hallen waar we repeteerden voor de 
TussenTijdCapsule. S&VG speelde een actieve en aanjagende rol in het 
bijeenbrengen van diverse, vaak wat minder georganiseerde, theatermakers naar 
dit gebied. 
 
Op politiek provinciaal niveau was en blijft het onrustig. De beoordelingsprocedure 
van de provinciale subsidieregeling Hedendaagse Kunst PK 2021-2024 moet over. 
Het budget voor de impulsgeldenregeling is de helft minder dan vorige jaar. En het 
provinciebestuur zet de plannen en bezuinigingen uit het bestuursakkoord gewoon 
door. In dergelijke omstandigheden bewees en bewijst het BrabantMenu, 
samenwerkingsverband tussen Theater Artemis, De Stilte, philharmonie 
zuidnederland en S&VG, eens te meer zijn meerwaarde. Gezamenlijk trokken we 
op om de (financiële) gevolgen van het afgelasten van voorstellingen te 
inventariseren en het hoofd te bieden en in dialoog met het onderwijs tot een 
oplossing te komen. Ook konden we gezamenlijk alternatieven bedenken en 
aanbieden. Zo heeft BrabantMenu zowel zakelijk als artistiek zijn meerwaarde; om 
met Radman te spreken “niets draait op zichzelf, één alleen is geen, ik en jij zijn 
samen wij”. 
En over Radman gesproken: met Het Zuidelijk Toneel coproduceerden we op 
fantastische wijze in de voorstelling en ook met Theaterfestival Boulevard trokken 
we gezamenlijk op richting de beslissing daar dit jaar niet te spelen.  
Onze partnerschappen in de regio voelen hecht en maken ons sterker; de gunfactor 
in Brabant is groot. 
 
In 2020 ging S&VG voor het eerst een aspirant-lidmaatschap aan bij de 
werkgeverskoepel NAPK. Dat heeft ons in dit pandemie jaar goed gedaan: we 
bleven goed, snel en accuraat geïnformeerd over de consequenties en uitwerkingen 
van de maatregelen van de overheid. De sectorspecifieke uitwerkingen zoals 
risicoprofielen en protocollen waren nuttig. Ook het samen optrekken in de 
politieke lobby (hetgeen we eerder reeds deden via Kunsten ’92) is ons goed 
bevallen. We sluiten ons in 2021 als volwaardig lid aan. 
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3. Publiek 
 

We missen ons publiek! We koesteren de momenten dan we hen wel ontmoetten, 
zoals aan het begin van het jaar toen we nog ‘gewoon’ speelden, tijdens Radman 
dat we speciaal vanwege de live ontmoeting ook zelf live bemanden of tijdens De 
Vervelende Bus ritten in het najaar op de scholen. Ook de publiekscijfers laten het 
trieste resultaat van afgelaste voorstellingen zien: we bereikten dit jaar nog geen 
dertig procent van het aantal bezoekers ten opzichte van het vorig jaar en 
eveneens nog geen dertig procent van het aantal schoolkinderen in vergelijk met 
2019.     
 
Omdat voor S&VG de live ontmoeting van essentieel belang is en onderdeel 
uitmaakt van de kunstbeleving, hebben we bewust gekozen om niet de digitale weg 
te bewandelen. Hoewel filmische beelden veelvuldig in ons werk voortkomen, 
vertellen we onze verhalen niet via digitale beelden. In onze kunstwerken zijn 
bezoekers en performers gezamenlijk in een ruimte – de installatie – en deze 
fysieke samenkomst is niet via een beeldscherm te imiteren. De (morele) druk 
vanuit de sector om digitaal aanbod te creëren en zodoende zichtbaar te blijven 
voor het publiek, hebben we als zwaar ervaren. En we hebben onszelf daar keer op 
keer over bevraagd, maar zijn keer op keer tot de conclusie gekomen dat S&VG op 
die wijze geen verhaal te vertellen heeft. En wie geen verhaal te vertellen heeft, 
moet vooral zijn mond houden. 
We zijn in onze marketing en publiciteit daarom ook stil gebleven als we niets te 
melden hadden. Op social media postten we een stilstaand beeld met een quote uit 
een gedicht van Leonard Nolens dat eigenlijk in al ons werk wel een plek krijgt: 
vertraag, vertraag je stap en verlangzaam je verlangen. Eem oproep tot stilstand 
en bezinning. 
Om fors weer uit te pakken als we zichtbaar waren met onze voorstellingen. Omdat 
Radman landelijk een van de eerste voorstellingen was die na de zomer weer 
speelde, genereerde deze veel publiciteit, zowel regionaal als landelijk. Met de 
thuiscampagne in Breda voor Radman (S&VG draait in eigen stad) met een grote A-
0 ronde waren we heel goed zichtbaar; de inbedding van de voorstelling als 
seizoens-opening in het festival DNA Breda van het Chassé theater maakte het 
publieksfeestje compleet.  
 
Helaas bleek ook dat feestje van korte duur, vanwege het intrekken van 
vergunningen waardoor we het publiek van Helmond, Delft en Den Haag niet 
hebben kunnen ontmoeten. Daarentegen reed De Vervelende Bus in het najaar 
gelukkig langs de scholen in Brabant en bereikten we daarmee toch nog meer dan 
1500 leerlingen. 
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4. Bestuur en Governance 

 
Het stichtingsbestuur - dat onbezoldigd functioneert - wordt gevormd door 

Dhr. Mr. F.P.J Schoonen (per 01-10-2018 voorzitter, datum herbenoemen 01-
10-2022) 
Mevr. G.A.M. Grootswagers (penningmeester, herbenoemd op 01-04-2019, 
datum aftreden 01-04-2023) 
Mevr. B.E.M. Maatman (secretaris, herbenoemd op 01-12-2019, datum 
aftreden 01-12-2023) 
Mevr. J.N. Reiziger (voorzitter tot 01-10-2018, daarna lid. Afgetreden 
volgens rooster op 22-06-2020) 

 
S&VG heeft bij haar oprichting bewust gekozen voor het bestuursmodel, vanwege 
de beperkte omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden.  
De stichting heeft een directie- en bestuursreglement en sinds 2018 een culturele 
ANBI-status. Stichting S&VG onderschrijft de Governance Code Cultuur en toetst 
haar organisatie en bestuur aan de principes uit deze Code.   
In 2020 is het bestuur viermaal (digitaal en live) bijeengekomen. Uitbreiding en 
versteviging van het bestuur, met speciale aandacht voor inclusiviteit en 
aanvullende deskundigheid m.n. op het gebied van onderwijs en educatie, staan 
structureel op de agenda. In december is Mevr. Marjorie Blagrove als aspirant lid 
aanwezig geweest. Haar bestuurszetel wordt in 2021 geeffectueerd.  
Het bestuur volgt voor haar eigen jaaragenda de onderwerpen die zijn opgesteld 
voor een bestuur agenda volgens de GCC. In 2020 waren de pandemie en de 
gevolgen voor het functioneren en voortbestaan van de organisatie de voornaamste 
onderwerpen, evenals de uitslagen en gevolgen van de subsidieaanvragen.  
Het bestuur van de Stichting S&VG focust op een adviserende rol en staat de 
organisatie hierdoor professioneel bij, maar houdt onafhankelijk toezicht. Speciale 
aandacht van het bestuur gaat uit naar het verantwoord omgaan met mensen en 
middelen en de controle op de financiële processen, niet vanuit wantrouwen of 
enige aanleiding daartoe, maar vanwege de praktische gecompliceerde uitwerking 
van functie-scheiding in een kleine organisatie. In 2020 is definitief besloten om in 
2021 over te gaan naar een Raad van Toezicht model, waarbij het huidige bestuur 
zal overgaan in een Raad Van Toezicht en de huidige algemeen directeur, Mevr. 
D.G.P. Cremers zal worden aangesteld als directeur/bestuurder. Het Raad Van 
Toezicht model doet recht aan de reeds bestaande praktijk waarin de organisatie 
zeer zelfstandig functioneert. Een meer toezichthoudende rol i.p.v. bestuurlijke 
verantwoordelijkheid past niet alleen in deze tijd, maar zet de afzonderlijke leden 
van het huidige bestuur ook beter in hun kracht.    
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5. Diversiteit en inclusie 
 
Op het gebied van diversiteit en inclusie zijn stappen gezet. 
 
Wat betreft personeel besteedden we bij de casting van zowel TussenTijdCapsule 
als Radio Walvis (inzake inwerken van een alternate vanwege de hoeveelheid 
speelbeurten) nadrukkelijk aandacht aan inclusie. Ook bij de invulling van de 
vacante functie op het gebeid van pr/marketing en onze wens om het bestuur uit 
te breiden, had inclusie prioriteit. Op bovengenoemde terreinen zijn we er 
daadwerkelijk in geslaagd om de inclusiviteit van onze organisatie te vergroten.  
We zijn verheugd dat mevr. Marjorie Blagrove in 2021 zal toetreden tot de Raad 
van Toezicht. Mevr. Blagrove is naast haar functie als rechter bestuursrecht bij de 
Rechtbank Rotterdam, ambassadeur diversiteit en inclusie binnen de rechtspraak. 
Wij menen met haar toetreden een goede gesprekspartner te hebben die ons op 
het gebied van inclusie scherp zal bevragen. 
 
In 2020 startten we een (hopelijk) langdurige samenwerking met de IMC-
weekendschool, school voor nieuwkomers, afdeling Breda. Ook startten we met het 
ontwikkelen van een pitch voor een programma /aanbod om valide en mindervalide 
kinderen bij onze schoolvoorstellingen te betrekken i.s.m. De Nieuwe Veste te 
Breda. De samenwerking met Theaterwerkplaats Tiuri uit Breda begint vorm te 
krijgen en wordt in 2021 uitgewerkt. 
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6. Werkgeverschap en fairpractice 
 

Het aspirant lidmaatschap van de werkgeverskoepel NAPK, dat wij aangingen in 
2020 is ons (zoals reeds eerder vermeld) goed bevallen en zal worden voortgezet. 
Door dit lidmaatschap zijn we beter op de hoogte van de wet- en regelgeving. En 
aangezien Fairpractice hoog in het vaandel staat van de NAPK gaan we ervan uit 
dat onze organisatie daardoor ook beter vinger aan de pols kan houden op dit vlak.  
 
De oprichting van een Belgische vzw (evenknie van een stichting) is in het najaar 
van 2020 tevens onderzocht en definitief verworpen. De kostenbesparing op de 
verloningskosten van de artistieke leiding die als grenswerkers worden aangemerkt 
omdat zij in Antwerpen wonen en ook werken, blijkt lang niet zo hoog als ingeschat 
en weegt niet op tegen de ingeschatte administratieve last of voordelen van een 
vzw. 
 
Het salaris van de algemeen directeur ligt met €56.524 onder WNT-norm. 
 
Fairpractice in tijden van Covid-19 
Vanaf het moment van uitbreken van de pandemie in maart, heeft S&VG – 
fairpractice indachtig- haar verantwoordelijkheid genomen en op de volgende 
wijze gehandeld: 
- ongeacht tijdstip van annulering of verplaatsing naar de toekomst, ongeacht 
functie, ongeacht duur van de opdracht, compenseerde S&VG dit jaar bij 
annuleringen van speelbeurten inzake Covid-19, alle zzp’ers. Vanaf maart 2020 tot 
zolang de pandemie voortduurt kunnen alle zzp’ers 50% van het oorspronkelijk 
afgesproken bedrag factureren. S&VG werkt vooral met zzp’ers op het gebied van 
educatie, techniek, theatermaken, bouw, compositie, tekstschrijven, chaufferen 
etc. Het totaalaantal gecompenseerde personen betreft 15, verdeeld over 0,52 fte.  
- S&VG hield de bedrijfsactiviteit zoveel mogelijk in stand om zelfstandigen aan 
het werk te houden, d.w.z. we bouwden de TussenTijdCapsule af hetgeen werk 
genereerde voor het bouwteam (van Einsteindesign), voor de showcontroller en de 
techniek.  
- we zorgden voor toegevoegd/extra werk zoals de productie van Radman naast 
het naar voren halen van opdrachten die later gepland stonden maar nu reeds 
uitgevoerd konden worden (vertalingen, compositie, bouwaanpassingen) en 
bedachten werkzaamheden/klussen voor techniek die anders waren blijven liggen 
zoals opruimen opslag en ontmantelen van De Vervelende Bus. 
- gelijk aan het vaste team ontvingen alle zzp’ers eenzelfde eindejaarsuitkering 
- ondanks Corona besloten we, na de positieve subsidietoekenningen die voor 
toekomstperspectief zorgden, als eerste stap in ons eigen fairpractice traject, het 
vaste team eindelijk conform de realiteit op te schalen van 0,7 naar 0,8 fte voor 
het laatste kwartaal. 
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7. Financiën 
 
De (in 2016 ingediende) gemiddelde FPK-begroting 2017-2020 laat een vertekend 
beeld zien t.o.v. de realiteit in 2020. In 2016 hielden we geen rekening met 
subsidies vanuit gemeente en provincie, noch hadden we goed inzicht in ons 
uitgave-patroon. Om goed inzicht te krijgen over het gevoerde financiële beleid in 
2020 is een vergelijking met de realisatie in 2019 vruchtbaarder dan een 
vergelijking met de oorspronkelijke begroting 2017-2020. 
De praktijk over 2017-2020 laat zien dat we wat betreft beheerslasten over het 
algemeen (materieel en personeel) stabiel blijven. We hebben een kleine 
overhead. Ons vaste team bestaat uit slechts 4 personen en de vaste lasten (alleen 
kantoor en opslaghuur) zijn laag. De grootste fluctuaties zitten in de jaarlijkse 
productiekosten en -inkomsten. Daarin zit dan ook het financieel 
sturingsinstrument: niet spelen (d.w.z. geen voorstellingen geven) is nog altijd het 
goedkoopste. Veel spelen levert meer inkomsten op maar ook meer uitgaven. Deze 
flexibiliteit (uiteraard gecombineerd met de aanvullende generieke maatregelen) 
heeft ons en onze zzp’ers geholpen het moeilijke jaar 2020 (financieel) redelijk 
door te komen.  
 
Toelichting op de exploitatierekening 2020 in vergelijk tot realisatie 2019  
Beheerslasten personeel (stijging):  

- Uitbreiding contract zakelijk leider van 0,6 FTE naar 0,7 FTE op 01-06-2019 
en naar 0,8 FTE op 01-10-2020 (incl. loonstijging CAO) zie fairpractice 

- Diverse personeelskosten betreft eindejaarsuitkering zzp’ers als 
tegemoetkoming in Covid-tijden (net als vast personeel zie fairpractice) 

Beheerslasten materieel (stijging): 
- Verzekeringen  
- Uitbreiding ICT (computers en ondersteuning)  
- Start aspirant-lidmaatschap NAPK 

Activiteitenlasten personeel (stijging): 
- Uitbreiding contract regisseur, vormgever en producent (tezamen met 

zakelijk leider het collectief) van 0,6 FTE naar 0,7 FTE op 01-06-2019 en 
naar 0,8 FTE op 01-10-2020 (incl. loonstijging CAO) zie fairpractice 

- Investering in voorbereidingen voor nieuwe en toekomstige producties door 
middel van compositie en schrijfopdrachten zie fairpractice 

Activiteitenlasten materieel (daling): 
- Gelijkblijvende voorbereidingskosten door het afbouwen van 

TussenTijdCapsule (werk genereren voor zzp’ers) zie fairpractice 
- Dalende uitvoeringskosten vanwege annulering voorstellingen/niet spelen 

Rentelasten (stijging) 
- Triodos bank rekent sinds juni negatieve spaarrente 

 
Financiële analyse 2020 
De werkbegroting was oorspronkelijk voorzien op min € 38.363 dat onttrokken zou 
worden aan het EV. Omdat we in alle voorgaande jaren positieve resultaten 
behaalden en voldoende eigen vermogen hadden om dergelijke uitgaves te 
verantwoorden, hadden bestuur en directie hiertoe besloten. Het jaar pakte 
financieel echter geheel anders uit dan was voorzien vanwege de pandemie.  
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De inkomstenderving uit geannuleerde verkoop van voorstellingen bedroeg € 
37.000.  
De personele activiteitenlasten bleven nagenoeg gelijk, omdat we ook alle zzp’ers 
(o.a. educatie, techniek, acteurs) vanaf de eerste annuleringen in maart hebben 
gecompenseerd (zie fairpractice) en daarnaast voorbereidende werkzaamheden 
hebben gecontinueerd en extra werk hebben gegenereerd, met als doel zzp’ers in 
de sector aan het werk te houden (hiertoe in staat gesteld door de generieke 
maatregelen). 
De materiele voorbereidingskosten bleven conform werkbegroting omdat we de 
installatie TussenTijdCapsule lieten afbouwen, mede ook om onze zelfstandigen 
aan het werk te houden (zie fairpractice). 
Aan kostenreductie realiseerden we eenzelfde bedrag (€36.350), hoofdzakelijk op 
de materiele uitvoeringskosten, want we speelden niet. Dit is inclusief een 
besparing op marketing/publiciteit. 
 
De financiële Corona-steun die we ontvingen bestond uit:  
- generieke regelingen TOGS en TVL (€9.542) 
- extra activiteiten-subsidie impuls van de gemeente Breda voor Radman (€10.000) 
- sectorspecifieke maatregelen (€50.000) 
Dit hele pakket zorgden ervoor dat we werk konden blijven genereren voor zzp‘ers 
(Radman produceren en installatie TussenTijdCapsule afbouwen), schade konden 
compenseren (zzp’ers compenseren) en ondanks gederfde inkomsten uiteindelijk 
vanuit een min begroting alsnog in de plus eindigen. 
 
Bestemmingsreserve Covid 
De totale “kosten” voor het compenseren van onze zzp’ers bedroeg een kleine 
€20.000. Daarmee behouden we - van de €50.000 die voor dit doel werd toegezegd 
door Minister van Engelshoven - €30.000 die we in een bestemmingsreserve Covid 
stoppen om in 2021 het inkomstenverlies te compenseren. We besteden deze 
reserve aan hetzelfde doel als in 2020: het in leven houden van onze vaste zzp’ers 
door middel van het enerzijds kunnen compenseren van hun gederfde inkosten als 
anderzijds het naar voren halen van productiekosten en werk om onze 
voorgenomen producties en installaties eerder dan gepland te realiseren. Om zodra 
we weer kunnen, ze op volle kracht te kunnen spelen. 
 
 

8. Prestatieverantwoording 
 
S&VG realiseerde in 2020 ondanks de Corona-crises toch nog daadwerkelijk 74 
speelbeurten (van de geplande 140). Het totaalaantal speelbeurten dat we conform 
de prestatie-eis van het FPK over vier jaar als minimum dienden te behalen was 
aan het eind van 2018 reeds gerealiseerd en bedraagt over vier jaar 1122.  
De geografische spreiding laat nog steeds de focus op het zuiden van het land zien: 
we spelen voornamelijk in Noord-Brabant, Breda en België. In Breda realiseerden 
we 17 speelbeurten, ruim onder onze prestatienorm van 30.  
Het eigen inkomsten percentage lag dit jaar op 10%, ruim onder de norm van 20%. 
Gelukkig realiseerden we de afgelopen jaren meer zodat het gemiddelde eigen 
inkomsten percentage over de jaren 2017-2020 toch uitkomt op 25,5%.  
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9. Vooruitblik 2021 artistiek en zakelijk 
 
Artistiek  
Op moment van schrijven van dit bestuursverslag is de situatie rond Corona nog 
steeds onzeker. We weten dat er een post-Corona tijd zal komen, omdat het 
vaccineren is begonnen. Maar wanneer die tijd aanbreekt is onduidelijk.  
Tot die tijd heeft S&VG zich voorgenomen om artistiek zoveel mogelijk voor te 
bereiden om startklaar te staan als we weer mogen. Daarnaast verdiepen we ons 
en studeren, om de kwaliteit van onze producties aan te scherpen. Jellie Schippers 
en Myriam Van Gucht volgen de masterclass film van Werner Herzog en nemen deel 
aan een tweedaags programma inclusief en divers kunstonderwijs in Antwerpen 
(digitaal). Jellie Schippers start een persoonlijk leiderschap traject in het voorjaar.  
We maken gebruik van de relatieve stilte om stappen te zetten in onze 
beleidsvoornemens.  
 
In december 2020 is Jente de Graef aangenomen om onze educatie-afdeling te 
versterken. Onze wens om de komende jaren onze educatieve werking te 
verdiepen en uit te breiden, heeft daarmee handen en voeten gekregen. We 
investeren vooral in het startklaar maken van de educatieve producten: 
begeleidende workshops of randprogramma’s bij de (school)voorstellingen van De 
Kantelaar en Radman, een Engelse en Friestalige versie van Radman, een pilot 
voor aanbod van prikkelarme voorstellingen voor het special onderwijs. Ook maken 
we werk van uitbreiding van het team van workshopdocenten. 
De TussenTijdCapsule wordt afgemonteerd in maart, niet alleen 
inhoudelijk/artistiek, maar ook worden wederom aanpassingen gemaakt aan de 
installatie volgens de laatste inzichten over de noodzaak van ventilatie inzake 
Corona; om full force te kunnen spelen op Theaterfestival Boulevard in augustus.  
Radio Walvis, de Coronaproof versie, wordt klaargemaakt en kan zodra de scholen 
opengaan, spelen. Radman staat in de starblokken om vanaf de lente veel publiek 
te gaan bedienen, op festivals in Nederland en België. De Kantelaar en Warnet 
staan gepland als schoolvoorstellingen binnen het BrabantMenu voor mei/juni, 
maar dat is heel erg afwachten. De Veel te Volle Vuilkar wordt (hopelijk) 
aangeschaft, uitgedacht en ontwikkeld. 
De verkoop voor volgend seizoen/schooljaar is in volle gang. De (door Corona) 
uitgestelde schoolvoorstellingen serie (inclusief workshops) van Warnet in Veghel 
voor meer dan 1000 leerlingen staat gepland voor oktober 2021, De Kantelaar 
speelt op DNA Breda én voor 2500 leerlingen in Noord-Brabant; als Corona ons niet 
weer de pas afsnijdt. 
 
Zakelijk 
De financiën voor 2021 stemmen niet optimistisch, zeker wanneer het gaat om de 
publieksinkomsten. Voorzichtigheid blijft dus geboden, terwijl we onze drive niet 
willen verliezen. Uit de verhoogde subsidie-bijdragen van FPK en BrabantStad 
worden de ambities uit de ingediende plannen– deels- uitgevoerd. Als eerste wordt 
geïnvesteerd in de educatie (zowel materieel als personeel) en ten tweede wordt 
zo goed en zo kwaad als het kan geïnvesteerd in nieuwe producties. Flexibiliteit en 
fairpractice blijven in 2021 leidend. 



BALANS per 31 december 2020
( in euro's, na resultaatverdeling )

31-dec-20 31-dec-19
Activa

1 Materiele vaste activa
- automatisering 958 1.840
- kantoorinventaris 0 0
- techniek 807 2.648

1.765 4.488
Vlottende activa

2 Vorderingen 17.963 17.010
3 Overlopende activa 8.592 1.573
4 Liquide middelen 116.646 141.574

143.201 160.157

Totaal activa 144.966 164.645

Passiva

5 Eigen vermogen
Algemene reserve 74.732 67.587
Egalisatie reserve Provincie Noord-Brabant 13.418 17.207
Bestemmingsreserve Gemeente Breda 2.396 0
Bestemmingsreserve Covid-19 30.804 0

121.350 84.794
6 Langlopende schulden

Startvoorschot FPK 0 0
0 0

Vlottende passiva
7 Kortlopende schulden 14.138 58.923
8 Overlopende passiva 9.478 20.927

23.616 79.851

Totaal passiva 144.966 164.645

18



FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2020
realisatie fpk begroting realisatie

2020 2017-2020 2019
Baten

9 Directe opbrengsten
- publieksopbrengsten  : binnenland 12.974 44.350 78.653

 : buitenland 15.276 4.950 33.325
- overige directe inkomsten 17.104 16.800 50.184

Totaal directe opbrengsten 45.354 66.100 162.161

10 Bijdragen uit private middelen 4.600 25.000 6.600

11 Totaal eigen inkomsten 49.954 91.100 168.761

Publieke subsidies en bijdragen
12  - meerjarig FPK 260.835 162.500 204.606

- meerjarig Provincie Brabant 140.000 0 140.000
- meerjarig Gemeente Breda 26.426 0 25.908

13  - eenmalig RVO en Gem. Breda 19.542 0
- overige bijdragen 0 20.000 0

14 Totaal publieke subsidies en bijdragen 446.803 182.500 370.514

15 Totale Baten 496.757 273.600 539.275

INKOMSTENQUOTES
Berekende eigen inkomstenquote 0,10 0,33 0,31
Berekende andere inkomstenquote 0,14 0,41 0,31
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FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2020 - vervolg
realisatie fpk begroting realisatie

2020 2017-2020 2019
Lasten

16  - Beheerslasten personeel 63.487 50.000 55.643
17  - Beheerslasten materieel 25.151 15.000 21.742

   Beheerslasten totaal 88.639 65.000 77.385

18  - Activiteitenlasten personeel voorbereiding 189.778 72.000 66.365
19  - Activiteitenlasten personeel uitvoering 64.983 46.833 199.094

   Activiteitenlasten personeel totaal 254.761 118.833 265.458

20  - Activiteitenlasten materieel voorbereiding 89.727 45.583 88.454
21  - Activiteitenlasten materieel uitvoering 16.910 29.900 76.896
22  - Activiteitenlasten materieel marketing 8.795 14.250 19.237
23  - Activiteitenlasten materieel educatie 528 0 88

   Activiteitenlasten materieel totaal 115.960 89.733 184.674

24 Lasten coproducties 0 0 10.524

Activiteitenlasten totaal 370.721 208.566 460.656

25 Som der lasten 459.360 273.566 538.041

Saldo gewone bedrijfsvoering 37.397 34 1.233

26 Rente 841 0 502

27 Exploitatieresultaat 36.556 34 732

Personele bezetting (beheer en activiteiten)
FTE. Vast in dienst 2,5 0,7 2
FTE. Tijdelijk in dienst 0,4 0,9 0,7
FTE. Inhuur 5,4 1,2 6
Totaal FTE. Personele bezetting 8,3 2,8 8,7
Aantal vrijwilligers 12,0 0 2
FTE. Vrijwilligers 2,50 0 0,02

Resultaatbestemming
Algemene reserve 7.145 -16.476
Egalisatie reserve Provincie Noord-Brabant -3.789 17.207
Bestemmingsreserve Gemeente Breda 2.396 0
Bestemmingsreserve Covid-19 30.804 0
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
Stichting Schippers&Van Gucht is opgericht op 15 mei 2012. Het doel is het bevorderen van de
artistieke ontwikkeling van M. Van Gucht en J. Schippers, alsmede het in produktie nemen van
door hen gemaakte voorstellingen.
De statutaire vestigingsplaats is Breda. De stichting is ingeschreven in het handelsregister
van de gemeente Breda onder nummer 55319580.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings-
prijs, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen welke worden berekend op basis van de
geschatte economische levensduur.
Afschrijvingspercentages per jaar. Inventaris 20%. Techniek 25%. Automatisering 25%.

Vorderingen
Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen.

Belastingen
Stichting Schippers & Van Gucht is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kostprijs.

Opbrengsten
Als opbrengsten worden verantwoord alle opbrengsten die op het boekjaar betrekking hebben,
respectievelijk in dat jaar zijn ontstaan, zonder aftrek van verschuldigde belastingen.
Subsidies
De subsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarover deze worden toegekend door de
subsidiegevers.

Financiële baten en lasten
Hieronder zijn opgenomen de ontvangen en betaalde rente op tegoeden c.q. tekorten.

Risico profiel en risicomanagement
De belangrijkste risico's die de stichting loopt zijn :
1. Verlies van structurele subsidies.
2. Transitievergoedingen te betalen bij staken - of verminderen van de omvang van de

omvang van de bedrijfsactiviteiten.
3. Risico van tegenvallende inkomsten van projectsubsidies.
4. Risico van tegenvallende publieksinkomsten.
5. Calamiteiten die afgelasting van voorstellingen nodig maken.

De toelichting op de verschillen tussen begroting-resultaat zijn opgenomen in het bestuursverslag.
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TOELICHTING OP DE BALANS
( in euro's )

31-12-2020
1 MATERIELE VASTE ACTIVA

techniek inventaris auto- Totaal
matisering

Aanschafwaarde 1-1-2020 7.363 1.213 7.413 15.989
Investeringen 2020 0 0 0 0
Desinvesteringen 2020 0 0 0 0
Aanschafwaarde 31-12-2020 7.363 1.213 7.413 15.989

Afgeschreven 1-1-2020 4.715 1.213 5.573 11.501
Afschrijvingen 2020 1.841 0 882 2.723
Afschrijv. desinv. 2020 0 0 0 0
Afgeschreven t/m 2020 6.556 1.213 6.455 14.224

Boekwaarde 31-12-2020 807 0 958 1.765

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

2 Vorderingen

Gemeente Gemeente Breda 3.116 1.295

Debiteuren 3.771 4.674
3.771 4.674

Belastingen
Omzetbelasting 4e kw 8.304 11.041
Pensioenpremies 2.772 0

11.076 11.041
3 Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 8.100 1.082
Nog te ontvangen bedragen 0 0
Waarborgsom huur 492 492

8.592 1.573
De vooruitbetaalde bedragen betreffen de ziekteverzuimverzekeringspremie en de
OV jaarkaart van de zakelijk leider

4 Liquide middelen

Bank, rekening courant, spaarrekening 116.647 141.568
Kas 0 7

116.646 141.574

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 143.201 160.157
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TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg
( in euro's )

5 EIGEN VERMOGEN 31-12-2020 31-12-2019

Algemene reserve 01-01 67.587 84.063
Mutatie uit resultaat 7.145 -16.476
Algemene reserve 31-12 74.732 67.587

Egalisatie reserve Prov. Noord-Brabant 01-01 17.207 0
Mutatie uit resultaat 17.207
140.000/496.757*(36.556-50.000) -3.789
Egalisatie reserve Prov. Noord-Brabant 31-12 13.418 17.207

De subsidiebeschikking van de Provincie Noord -Brabant bevat een verplichting inzake de
vorming van een egalisatiereserve. De dotaties uit het resultaat in de periode 2017 - 2020
worden gedaan naar rato van de bijdrage van de Provincie in de totale baten. Aan het eind
van de subsidieperiode mag de reserve maximaal 25.000 euro groot zijn.
De Covid bijdragen van FPK groot 50.000 euro wordt toegevoegd aan een bestemmings-
reserve Covid-19, alvorens het overige resultaat wordt verdeeld.

Bestemmingsreserve Gemeente Breda 01-01 0 0
Mutatie uit resultaat
- mbt 2017 : 25.000/506.607*37.856 = 1.868
- mbt 2018 : 25.000/532.879*24.954 = 1.171
- mbt 2019 : 25.000/539.275*732 = 34
- mbt 2020 : 25.000/496.757*
- (36.556-50.000) -677

2.396 0
Bestemmingsreserve Gemeente Breda 31-12 2.396 0

De subsidiebeschikking van de Gemeente Breda bevat een verplichting inzake de
vorming van een bestemmingsreserve. De dotaties uit het resultaat in de periode 2017 - 2020
worden gedaan naar rato van de bijdrage van de Gemeente in de totale baten. Aan het eind
van de subsidieperiode mag de reserve maximaal 2.500 euro groot zijn.
Extra Covid gelden van FPK worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve Covid-19
alvorens het overige resultaat wordt verdeeld.

Bestemmingsreserve Covid-19 01-01 0 0
Mutatie uit resultaat 30.804 0
Bestemmingsreserve Covid-19 31-12 30.804 0

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 121.350 84.794
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TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg

VLOTTENDE PASSIVA

6 Langlopende schulden
Startvoorschot FPK 0 0

0 0
7 Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 895 417
Startvoorschot FPK 0 47.916

895 48.333
Belastingen en sociale premies
Loonheffing december 3.284 2.169
RSZ heffingen januari 2.925 2.340

6.209 4.509
Personeel
Te betalen salarissen 0 0
Te betalen vakantiegeld 7.033 6.081

7.033 6.081
8 Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 5.076 15.347
Nog te betalen bedragen 4.402 5.580

9.478 20.927

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 23.615 79.851

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huur kantoorruimte Speelhuislaan 155 te Breda. Duur van de overeenkomst 3 jaar. Ingaande
01 januari 2018. Met automatische verlenging van telkens 1 jaar. Opzegtermijn is 3 maanden.

Het Fonds Podiumkunsten heeft voor de periode 2021 tot en met 2024 een jaarlijkse subsidie
toegekend ter grootte van € 300.000 met kenmerk 164507945
De Provincie Brabant heeft voor de periode 2021 tot en met 2024 een jaarlijkse subsidie
toegekend ter grootte van € 150.000 met kenmerk C2258399/4654429
De Gemeente Breda heeft voor de periode 2021 tot en met 2024 een jaarlijkse subsidie
toegekend ter grootte van € 35.000 met kenmerk DO/21/00007.1

Continuiteit
De continuiteit is dankzij voldoende eigen vermogen en dankzij de structurele subsidies van
FPK, Provincie Brabant en gemeente Breda, voor 2021 gewaarborgd.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN
( in euro's ) realisatie fpk begroting realisatie

2020 2017-2020 2019
9 Directe opbrengsten

- publieksinkomsten recette 3.334 18.600 10.014
   binnenland uitkopen 9.640 25.750 66.339

auteursrechten 0 0 2.000
overige 0 0 300

12.974 44.350 78.653

- publieksinkomsten uitkopen 15.276 4.950 33.325
   buitenland auteursrechten 0 0 0

15.276 4.950 33.325

Totaal publieksinkomsten 28.250 49.300 111.978

- overige directe inkomsten
educatie 2.795 0 4.965
doorberekende kosten 6.889 0 15.084
coproducties binnenland 7.420 16.800 30.135

17.104 16.800 50.184
De doorberekende kosten betreffen kosten gemaakt voor BrabantMenu en Gemeente Breda.
De coproductie betreffen Radio Walvis(philharmonie zuidnederland),Warnet(Het Zuidelijk Toneel)

Totaal directe opbrengsten 45.354 66.100 162.161

10 Bijdragen uit private middelen
- bijdragen van fondsen

Bijdrage LIRA Kantelaar 4.600 0 4.600
Bijdrage Vrienden/Particulier 0 0 2.000
Overige 0 25.000 0

Totaal bijdragen uit private middelen 4.600 25.000 6.600

11 Totaal eigen inkomsten 49.954 91.100 168.761

Publieke subsidies en bijdragen
12  - meerjarig FPK 260.835 162.500 204.606

Provincie Brabant 140.000 0 140.000
Gemeente Breda 26.426 0 25.908

13  - eenmalig RVO (TOGS en TVL) 9.542 0 0
Gemeente Breda Radman 10.000 0 0
Overige 0 20.000 0

446.803 182.500 370.514

14 Totaal publieke subsidies en bijdragen 446.803 182.500 370.514

15 Totale baten 496.757 273.600 539.275
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

BEHEERSLASTEN
( in euro's ) realisatie fpk begroting realisatie

2020 2017-2020 2019
16 Personeel

Salarissen en honoraria
- zakelijke leiding 56.524 47.091
- overige medewerkers beheer 0 0
- ziekteverzuimverzekering 2.584 3.377

59.108 45.000 50.468

Overige personeelslasten
- reiskosten 2.034 4.162
- voedsel 304 402
- diverse 2.042 610

4.380 5.000 5.174

17 Totaal beheerslasten personeel 63.487 50.000 55.643

Materieel
 Huisvestingskosten
- huur kantoor-, repetitie-, opslagruimte 3.368 3.676
- servicekosten, energie 1.908 1.908
- onderhoud, kleine aanschaffingen, overige 84 19

5.361 5.000 5.602
Kantoorkosten
- kantoorartikelen 76 140
- telefoonkosten 181 442
- administratiekosten 4.038 3.668
- administratiekosten buitenland 2.432 2.393
- accountantskosten 4.000 3.245
- verzekeringen 1.159 679
- ICT kosten 2.462 1.070
- lidmaatschappen en overige 2.720 1.268

17.068 10.000 12.904

Afschrijvingen
- inventaris 0 0
- automatisering 882 1.395
- techniek en toneelattributen 1.841 1.841

2.723 0 3.236

Totaal beheerslasten materieel 25.151 15.000 21.742
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

ACTIVITEITENLASTEN
( in euro's ) realisatie fpk begroting realisatie

2020 2017-2020 2019
Personeel
Artistieke kader
- artistieke leiding/regie 53.233 45.913
- artistieke leiding/scenografie 53.233 45.913
- decor-, kostuum-, licht-, geluidontwerp 4.568 5.623
- compositie-, schrijfopdrachten 10.300 4.300
- overige 0 6.915

121.333 pm 108.664
Uitvoerend personeel
- acteurs, dansers, musici 22.655 28.084

22.655 pm 28.084
Overige personeel
- techniek 23.836 40.619
- productie 45.519 39.315
- publiciteit 13.828 12.243
- educatie 17.354 21.045
- overig personeel / chauffeur vervelende bus 10.235 15.489

110.773 pm 128.710

Totaal activiteitenlasten personeel 254.761 118.833 265.458

18 Waarvan voorbereiding 189.778 72.000 66.365
19 Waarvan uitvoering 64.983 46.833 199.094

20 Materieel
Voorbereiding
- huur repetitieruimte 2.738 890
- reis-, verblijfkosten 7.704 9.662
- sejour, catering 1.179 1.478
- transportkosten 1.357 2.978

- decors, kostuums, rekwisieten, techniek 67.676 69.169
- overige voorbereidingskosten 9.073 4.277

89.727 45.583 88.454
21 Uitvoering

- zaalhuur, locatiekosten 1.052 5.619
- decors, kostuums, rekwisieten, techniek 3.004 39.175
- reis-, verblijfkosten 4.808 10.798
- sejour, catering 923 2.586
- transportkosten 5.854 9.543
- auteursrechten 508 2.740
- impressariaatskosten 75 5.393
- overige 686 1.042

16.910 29.900 76.896
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

ACTIVITEITENLASTEN - vervolg
( in euro's ) realisatie fpk begroting realisatie

2020 2017-2020 2019
22 Marketing

- advertenties 1.877 1.960
- drukwerk 1.124 2.775
- foto, video 2.009 3.771
- website, digitale marketing 346 7.029
- diverse 3.441 3.703

8.795 14.250 19.237
23 Educatieve activiteiten

- educatiematerialen 528 88
528 0 88

Totaal activiteitenlasten materieel 115.960 89.733 184.674

24 Lasten coproducties
- coproductie 0 0 10.524

0 0 10.524

Totaal activiteitenlasten 370.721 208.566 460.656

25 Som der lasten 459.360 273.566 538.041

RENTEBATEN EN -LASTEN
( in euro's ) realisatie begroting realisatie

2020 2020 2019

26 Rentebaten/lasten 841 0 502
841 0 502

27 EXPLOITATIE RESULTAAT 36.556 34 732
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