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1. Het activiteitenverslag
1.1 TERUGBLIK
We blikken terug op een enerverend jaar, met een aantal flinke uitdagingen, maar zeker ook momenten van groei en
verwondering. Bij het publiek, maar ook bij ons team. We zijn trots dat we in uitdagend corona jaar de twee producties De
Levende Krant 2.0 en het eerste deel van de drieluik FOODCHAINZ hebben geproduceerd.

De grote tegenvaller was dat onze kunsten nog een seizoen niet ‘op’ de markt konden spelen. Maar hebben niet
stilgezeten en zijn in de koers van 2020 doorgegaan door met veel plezier ’s avonds – na sluitingstijd van de markt - op
de marktpleinen te spelen.
Een nieuwe stap was het realiseren van de samenwerking met het Pleintheater rond FOODCHAINZ, om voor het eerst onze
productie in het theater te spelen. In corona tijd hebben we die mogelijkheid benut, en we kijken met veel tevredenheid
terug op de samenwerking.
We zijn blij het team dat zich heeft ingezet voor Het Markttheater. We zetten goede stappen om een stabiele organisatie
op te bouwen, al blijft het lastig om met beperkte middelen een organisatie kern op te bouwen. De organisatie versterken
staat hoog op de agenda. We gaan hieraan werken in 2022 niet alleen door specialisten te betrekken, maar ook een
betrokken artistieke kern te vormen, die samen met Sean Hauser de artistieke koers bepaald, maar ook mede zorg zal
gaan dragen voor de ontwikkeling van de organisatie.
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1.2 PRODUCTIES
DE LEVENDE KRANT
Uit de publiciteitstekst
Beste mensen, welkom bij De Levende Krant. Deze zomer haalt Het Markttheater je uit de dagelijkse sleur en brengen wij jou het
laatste nieuws uit jouw eigen buurt en de wereld daaromheen. Want het nieuws, dat raakt ons allemaal. Maar hoe zorgen we dat het
nieuws lichtheid, herkenbaarheid en het begrip biedt? Allemaal zaken die we nodig hebben om de ingewikkelde realiteit om ons heen
te ontvouwen, te bevragen en te bestormen.
We brengen de krant tot leven, wij brengen u: De Levende Krant!
De Levende Krant is een nieuwsshow waarin (stads)nieuws op aangrijpende, directe en hilarische wijze besproken wordt. Sketches,
liedjes, columns en cartoons wisselen elkaar in hoog tempo af, zijn op de huid van de actualiteit en per buurt anders. Er wordt koffie
gedronken met de buurvrouw, ambtenaren en andere gasten, de kaasboer krijgt de microfoon aangereikt, en publiek bepaalt mee hoe
de krant eruit ziet. Vanuit een intensieve dialoog met de stadsredactie -waarin journalisten en buurtbewoners zetelen – werpt een
divers team aan theatermakers een kritisch licht op de meest actuele en verborgen nieuwswaardigheden uit de buurt en wereld
daaromheen.

Evaluatie
Na de ontwikkeling van het concept door regisseur Sara de Monchy en dramaturg Sean Hauser is het verdere team gevormd. In 2020
ontstond al snel een werkformule die voor alle werkten. Journalist Katarina Schul en regisseur Sara de Monchy deden vooronderzoek
in Amsterdam Oost en Noord, en verzamelde een reeks nieuwswaardigheden. Deze nieuwswaardigheden werden gewogen aan de
hand van urgentie en maatschappelijke impact van de thema’s, maar ook in hoeverre het nieuws nog op tafel lag bij de gemeente. In
die zin is het de ambitie met De Levende Krant om wezenlijk een gesprek op gang te brengen tussen burgers, gemeente, ondernemers
en andere organisaties (die we ook alle uitnodigden als bezoeker of special guest) en mogelijke maatschappelijke verschuivingen
ontstaan. Na het bepalen van de nieuwswaardigheden worden een verdeling gemaakt over de (theatrale) rubrieken, waaronder
‘Breaking News’, ‘Entertainment’ en ‘Op de Zeepkist’. Hierna ging schrijver Sem Anne van Dijk in een korte tijd aan de slag om scènes
te schrijven. Vervolgens repeteerde we een week, wat een grote werkdruk lag op de acteurs. Enerzijds was dit het uitgangspunt –
passend bij de versheid van het nieuws en losse speelwijze – maar zagen we ook in dat De Levende Krant meer repetitietijd nodig
heeft om een gelaagde en dynamische voorstelling te worden die goed functioneert in grillige setting van de markt. We speelden
echter ‘s avonds op het marktplein, dus het concept echt toetsen zat er in 2021 nog niet in. In 2021 waren we al beter voorbereid en
konden we met meer focus en aandacht werken aan de scènes. Ook hielp het uiteraard dat de basis van de samenwerking in 2020
was gelegd. We wisten wat goed werkten, kenden de basis scènes formule en basis scènes, waardoor meer aandacht kon naar het
finetunen, nuance opzoeken, spelplezier en dramaturgische verdieping. De versie van 2021 is daardoor een stuk dynamischer,
muzikaler en theatraler geworden. Dit werd erkend door de recensie in de Theaterkrant. Wel zaten we in 2021 ook met een hoge
werkdruk, omdat we twee versies moesten maken voor Amsterdam Oost en Noord. Er is in de toekomst meer repetitietijd nodig dan 7
a 10 dagen, zeker wanneer er meerdere versies ontwikkeld moeten worden waarmee we door de stad spelen. In de beperkte
repetitietijd ging de aandacht naar het verdiepen van de theatrale kwaliteit en spelintentie, waardoor we niet veel aandacht konden
schenken aan uitdiepen van interactieve vorm van de voorstelling. Soms wisten de spelers niet goed om te gaan met reacties uit het
publiek. Hierin kunnen we nog goede stappen maken, en dat is dan ook de intentie voor 2022. De participatieve aanpak kreeg in 2021
goed vorm tijdens de eerste sessies met de stadsredactie. Hierin zetelen Amsterdammers die meewerken aan het journalistieke
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vooronderzoek, met wie we contact onderhouden. We bieden hun een plek om hun creatieve en journalistieke kwaliteiten te
vergroten, en mee te werken aan meer cohesie in de buurt. Doordat we nog weinig mankracht hebben was het wel lastig op de
stadredactie goed te coördineren. Met de nieuwe medewerker Educatie & Community kunnen we vanaf 2022 dit proces beter
coördineren.
In De Levende Krant belichten we de lokale actualiteit en grotere nieuwswaardigheden uit de stedelijke context. Thema’s die in 2021
onder andere langs kwamen waren ‘preventief fouilleren’, ‘eenrichtingsverkeer in de 1e van Swindenstraat’, ‘de komst van windmolens
in Noord’, en ‘fietspad aanleg in het Vliegenbos’. Vaak thema’s die op het eerste oog niet zo veel nieuwswaarde lijken te hebben voor
de grotere kranten, maar op lokaal niveau vaak de gemoederen enorm bezighouden. We hebben gemerkt dat juist deze directheid –
het tastbare en nabijheid van het nieuws – voor relevantie zorgt. Zowel voor lokale bewoners als mensen die in een ander stadsdeel
wonen. Omdat we het publiek het gevoel geven dat ze eigenaarschap hebben, dat ze kunnen meedenken over zaken en besluiten die
vaak ver buiten hun zich en macht lijken plaats te vinden. De Levende Krant kent geen rode draad, maar juist samen met het publiek
vormen we de krant – democratisch wordt bepaald welke scène wanneer komt. Dit versterkt voor het publiek hun betrokkenheid bij de
inhoud, en ook de interactieve vorm na de scène stimuleert dit, doordat we met publiek het gesprek aangaan en ze uitnodigen op
toneel. Er zijn twee punten waar we nog goed aan moeten werken. Ten eerste de balans tussen vermaak en inhoudelijke verdieping.
Door de flitsende vorm van de voorstelling – die nodig is op de markt – lukt het nog niet altijd even goed om echt diep te graven in de
materie. We moeten keuzes maken hoe we de thema’s behandelen, en daardoor kan een dieper en genuanceerder verhaal soms
ontbreken. Hierin moeten we durven radicaler te zijn, en de juiste theatrale vorm vinden om wezenlijk recht te doen aan de inhoud. Dit
bevestigde ook de recensie in de Theaterkrant, al zijn we het niet eens met zijn kritiek dat we het etnisch profileren onderbelichten:
“Die dynamiek – een sketch of lied en vervolgens de input van het publiek – komt minder sterk uit de verf bij een headline over
preventief fouilleren. Uit de reacties van een overwegend wit publiek blijkt sympathie voor de poging om wapengeweld te bestrijden,
maar over het gevaar van etnisch profileren is minder begrip. De Levende Krant biedt hier ook weinig tegengeluid. In de sketches is
preventief fouilleren vooral een hinder voor een witte acteur, maar de consequenties voor personen van kleur blijven onderbelicht. Een
fictieve Femke Halsema wordt even geconfronteerd met haar eigen hypocrisie – steun voor Black Lives Matter, maar ook voor deze
beslissing– maar dat is niet waar de kracht van dit concept in schuilt.”
In de scène over preventief fouilleren voeren we twee personages met een niet-westerse achtergrond op die het juiste – zo bleek uit
onderzoek in Amsterdam Oost- het eens zijn met de maatregel preventief fouilleren, al lieten we ook het geluid horen – vanuit een
witte acteur – dat het ook etnisch profileren in de hand kan werken.
Met meer ruimte in het maakproces kunnen we met meer nuance en gevoeligheid kijken naar we wijze waarop we de thematiek
behandelen, en wat we willen belichten. Ook kunnen we nog meer inzetten op het betrekken en uitnodigen van specifieke gasten die
ook bijdragen aan de interactieve dynamiek van de voorstelling. Buurtmakelaar Martien van Rijn in de Dapperbuurt was enorm
enthousiast en nodigde direct de gehele stadsdeelcommissie uit om te kijken, om het gesprek aan te gaan met het lokale publiek over
de thema’s die we aanroeren. Hier kunnen we nog gerichter op inzetten, om zo de interactie en betrokkenheid te vergroten.

Credits
Regie | Sara de Monchy Spel/maker | Yorick Heerkens, Annelotte van Aarst, Giovanni Brand, Amro Kasr, en gasten Redactie | Katarina
Schul en stadsredactie Tekst | Sem Anne van Dijk Dramaturgie | Sean Hauser Scenografie | Han Ruiz Buhrs Campagnebeeld | Sabine
Rovers
Première 26 augustus

Speelperiode 26 augustus t/m 18 september
Speelbeurten 7
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Locatie Dappermarkt, Van der Pekmarkt

Pers
“De Levende Krant wordt namelijk echt interessant wanneer het de menselijke gevolgen van grote, vaak abstract klinkende
beslissingen concreet maakt. Een mooi klinkend voornemen voor een groenere straat blijkt funest te zijn voor iemands werk of
liefdesleven, en zelfs de persoonlijke beslissing van boer Ayoub om te emigreren heeft gevolgen voor een trouwe Instagram-fan.”
Jeroen van Wijhe – Theaterkrant
“Hun levende krant is een komische mix van een nieuwsshow, discussieprogramma en feelgood movie met ollekebollekes, rap,
sketches en cabaret. De levende krant als bestrijdingsmiddel tegen eenzaamheid.”
Oost-Online
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FOODCHAINZ
Uit de publiciteitstekst
Een dystopisch sprookje over onze relatie tot de voedselketen.
Drie acteurs en een fooddesigner nemen ons mee in een sprookje over de evolutie van de mens als hongerig wezen, en hoe wij
daarvoor de wereld naar ons hand hebben gezet. Een verhaal over modernisering, vervreemding, maar ook over het wonder van de
zintuigen en genot. In een collage van scènes wordt een ode aan de Tomaat gebracht. Het voor-lief-genomen groente/fruitstuk, maar
gelijktijdig ook Hollandse trots.
Hoe kan meer waardering voor ons voedsel zorgen voor een kentering in de wijze waarop we met de natuur omgaan? Welke positie
nemen we al mens op ons in de grote ecologische keten? Voor FOODCHAINZ interviewden de acteurs van Het Markttheater boeren,
culinaire historici, marktlieden, voedsel-utopisten en wildplukkers. Over één ding zijn zij het eens: het moet anders in de voedselketen.
Maar hoe?
Intermediaal project
FOODCHAINZ bestaat uit verschillende onderdelen. Naast de voorstelling houden we voedselmeditatie, culinaire exposities op de

markt, diners met voedseldeskundige over hun kijk op het voedselsysteem, we ontwikkelde de audiotour Van Boer tot Bord (zie de link
hieronder) gebaseeerd op interviews met mensen uit de voedselketen, en organiseren we workshops waarin we met bewoners
onderzoek doen naar de lokale smaak en hun cultureel eigen verhalen rond voedsel.

Evaluatie
Het proces van FOODCHAINZ kende een langen looptijd met een bevredigend resultaat. Acteurs/makers Kahtlyn Wuyts, Dennie
Lukkezen, Laurien Riha, food-designer Jasmijn Schrofer en dramaturg Sean Hauser hebben in een paar weken tijd de voedingbodem
ander vwoord gelegd voor de twee weken repetities. Paul van der Laan nam de verantwoordelijkheid van eindregie op zich. Het was
een eerste samenwerking met Paul als eindregisseur en dat beviel enorm. En we betrokken schrijver Renske van Dijk om mee samen
te werken. In de voorbereiding hebben we veel samen gedineerd en nodigden we gasten uit uit de voedselketen. Door deze etentjes
zijn we uiteindelijk op het idee gekomen om een dystopisch sprookje te maken rond het verhaal van de tomaat, de oer-Hollandse
vrucht die voor ons symbool staat voor het voor lief nemen van ons eten en het systeem. Daarnaast hebben meerdere interview
sessies gehouden op de markt om kennis te maken met de lokale voedselcultuur en opvattingen. Dit leverde boeiende gesprekken op,
maar dit materiaal is uiteindelijk niet in de voorstelling verwerkt. Het maken van de audiotour Van Boer naar Bord leverde wel een
basis waar vanuit we zijn gaan werken, en die schrijver Renske van Dijk inspireerde om scènes te schrijven. Naast de scenes die
Renske aandroeg zijn we veel gaan werken vanuit collectieve improvisaties onder begeleiding van Paul. Dat leverde een breed palet
aan scenes en mogelijkheden op die ons uiteindelijk bracht tot de fysieke en beeldende kwaliteit van de voorstelling. Naast de
resultaten uit de improvisaties kwamen we snel tot het vnarratief is een narratief\van een gewone man die tot koning wordt gemaakt
doordat hij vrede brengt in zijn stad door een vrucht de stad in te brengen die alle ruzies oplost. Vanuit dit microverhaal – in een ver
land hier vandaan – schakelt het verhaal naar een verhaal over hoe de mensheid – onder leiding van de koning – de wereld laten
opdrogen, er duizenden glazen kassen worden gebouwd, en hij en zijn volk uiteindelijk van planeet naar planeet trekt. Deze vertelling
schakelt in de voorstelling uiteindelijk in hoog tempo met fysieke en beeldende scenes die het verhaal associatief laten doorwerken.
Inhoudelijk heeft het een boeiende voorstelling opgeleverd, met een kritische en komische toon die bij veel mensen laat reflecteren
op de staat van onze wereld en welke rol voedsel daarin speelt.
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We speelden de voorstelling op het Dapperplein na sluitingstijd van de Dappermarkt en in een reeks in het Pleintheater. We hadden
twee repetitieweken zonder de voorstelling uit te proberen op de markt, waardoor het lastig bleef te onderzoeken wat in theorie zou
werken op de markt. Toch zijn we erg tevreden met de voorstelling en verwachten we dat ook op markt het publiek aanspreekt.
Food-designer Jasmijn Schrofer ontwikkelde de workshopreeks Harvest From The Hood. Hierin nam zij de participanten mee in een
culinair onderzoek waarin zoektocht naar onze persoonlijke binding met ons eten centraal stond. Een van deelnemers – een bewoner
uit Amsterdam Oost - Irene Kristofiakova deelden haar bevindingen:
"De workshop vond ik zeer inspirerend, mijn zintuigen zijn goed geprikkeld en ik ben nu alles aan het proeven en analyseren, haha.
Gelukkig krijgt de voeding nu steeds meer aandacht. Mensen worden bewuster van hoe belangrijk de voeding voor ons welzijn is. Zelf
ben ik een grote liefhebber van wildplukken. Het heeft een therapeutische werking op me als ik in een natuur aan het observeren en
plukken ben. Natuur, de beste medicijn. Weg met de farmaceutica! Toen ik klein was woonde ik in een klein dorpje waar alle bewoners
een landgoed hadden en dieren voor eigen consumptie. Als bij iemand gewerkt moest worden, gingen alle dorpelingen meehelpen. Er
werd tijdens de, vaak zware, werkzaamheden gezongen en werden verhalen en anekdotes verteld. Als alles klaar was, gingen de
mensen samen eten en dansen. Niemand was ziek! Dat samendoen, is iets dat ik nu erg mis in onze maatschappij. Misschien is dit een
idee om zoiets bij jullie voorstelling toepassen? Eventueel in onze moes/kruiden tuin? Het hele proces volgen de gewassen uit de
grond halen en proeven? Stage voor inspiratie? Van jullie voorstelling heb ik genoten!"
Het bleek lastig om mensen te bereiken die nog weinig met gezondheid en voeding bezig zijn, of mensen die een toxische relatie
hebben met eten, ook omdat we niet genoeg mankracht hadden en de juiste kennis om daar goed werk van te maken. Volgend seizoen
betrekken we de medewerker educatie & community – Lars Kommers – om via een grotere investering in de wijken waar we spelen
een diverser publiek mee te krijgen in de participatieve onderdelen. In 2022 gaan we de voorstelling FOODCHAINZ verder ontwikkelen
en hopen we eindelijk weer tijdens de Dappermarkt te spelen, en dan zal de audiotour ook weer aanwezig zijn. We gaan echter niet
meer met de posters werken, maar een installatie maken die bij ons theater zal staan.

Credits
Van, door en met | Jasmijn Schrofer, Kathlyn Wuyts, Laurien Riha, Dennie Lukkezen, Sean Hauser Tekst | Renske Marike van

Dijk Scenografie | Noa Helder Eindregie | Paul van der Laan Dramaturgie | Sean Hauser Food-concept | Jasmijn Schrofer Productie |
Gwen Peroti Marketing | Sophie Jansen Campagnebeeld | Sabine Rovers Ontwerp flyer | Isabel Valstar Partner | Het Plein Theater

De binnen voorstelling is verder ontwikkelt in coproductie met Het Pleintheater
Première 31 juli

Speelperiode 31 juli t/m 15 oktober
Speelbeurten 9

Locatie Dappermarkt, Van der Pekmarkt

Pers
Voor 2021 stond het bij het maken van FOODCHAINZ in het teken van onderzoek. Om die reden is er nog geen pers uitgenodigd.
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2. PUBLIEK EN MARKETING
Publieksbereik
In 2021 hebben we in totaal 1360 bezoekers bereikt met tijdens 16 speelbeurten. We verwachtten in 2021 – net als 2020 – een lager
publiekbereik dan voor corona. Mede doordat we niet tijdens de markturen konden spelen. Echter zijn er goed in geslaagd om tijdens
het spelen in de avonduren op het marktplein en in het theater een publiek te bereiken wat niet spontaan bereikt werd op de markt,
maar ons speciaal kwam opzoeken.
We verhouden ons tot de sociale context van de markt waarin we normaliter een zeer divers publiek bereiken. Het was spannend om
zonder de aanwezigheid op de markt een verbinding aan te gaan met ons publiek. Met de ervaringen uit 2020 speelden we wederom
in de avond, en zagen we vooral bij De Levende Krant dat een divers geschakeerd publiek uit Amsterdam Oost de voorstellingen kwam
bezoeken. We zijn erg tevreden met hoe de reeks voorstellingen op het Dapperplein aansloot bij het lokale publiek. We ontvingen veel
families, jonge nieuwe bewoners, maar ook veel betrokken bewoners die snakken naar meer cultuur in de buurt.
Met FOODCHAINZ ontvingen naast dit publiek, ook veel theaterliefhebbers en geïnteresseerde in theater over de voedselketen. Zeker
in het Pleintheater ontvingen we naast de gasten uit de voedselketen veel bewoners die een sterke band hebben met voedsel. Hier lag
voor ons ook de uitdaging, omdat we met het project juist een breed publiek willen bereiken – het liefst in de toekomst weer op de
markt – die een zich sociale en economische redenen moeizaam verhouden tot de voedseltransitie en bewustwording die daarbij komt
kijken.
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We reflecteren ook niet op de bezettingsgraad omdat we per markt reageren op het publiek dat zich aansluit. We beginnen met een
kleine publieksopstelling en voegen daar stoelen en staanplaatsen aan toe. De avondvoorstellingen hebben laten zien dat we met een
gerichte campagne op lokaal niveau een publiek aan ons weten te binden. In Amsterdam Oost en Noord bereikte voor het eerste een
lokaal divers publiek. Een publiek dat ons niet toevallig op de markt zag en zo een relatie met ons opbouwt, maar ook een publiek dat
speciaal naar de markt komt voor Het Markttheater. We hebben ondervonden dat onze marketingstrategie zich vooral moet richten op
communicatie en een bredere publiciteit, van buurtbewoners tot ondernemers, van maatschappelijke organisaties tot bestuurders.
Door het betrekken van de gehele context bij de markt en de specifieke voorstellingen zorgen we ervoor dat er grote relevantie
ontstaat voor de lokale gemeenschappen waarvoor we spelen.

SPREIDING
Onze spreiding doelstellingen zijn in 2021 wederom niet behaald door de beperkingen die corona op legden. We hadden kleine hoop
dat in 2021 weer ‘iets’ mocht op de markt en we in samenwerking met Centrale Verenging voor Ambulante Handel en
marktcommissies de stap konden maken naar de Bosche Markt, maar we moeten dat doorschuiven naar 2022 of 2023. Alhoewel we
onze spreidingsdoelen niet kunnen realiseren, hebben we wel een volgende stap gezet in onze lokale impact in de Dapperbuurt. Daar
zetten in 2022 ook voornamelijk op in, al blijven ons oriënteren op de ontwikkeling van een landelijk netwerk.

CAMPAGNES
De Levende Krant 2.0
Voor De Levende Krant 2.0 zetten we in op de succesformule van 2020. Met beperkte middelen gebruikten we voornamelijk directe
en eenvoudige manieren van publiciteit. Naast het standaard flyeren, ontwikkelde we een teaser van de voorstelling die bijvoorbeeld
op de Facebookpagina van de Dappermarkt meer dan 10.000 keer werd bekeken. We legden via buurtmakelaars en betrokken
buurtbewoners via nieuwe contacten aan. Wat vooral goed werkte was de uitnodigen van speciale gasten die zich aangesproken
voelden door bepaalde thema’s in de voorstelling. Naast de acties in de voorbereiding zagen we ook dat een van onze belangrijkste
krachten het promoten op de locatie zelf is. We maakten een half uur van tevoren parade op het plein, waardoor op sommige dagen
meer dan 30 bezoekers spontaan aansloten.

Reacties op het werk
Martien van Rijn (Buurtmakelaar, Dapperbuurt): “De formule van het Markttheater, De Levende Krant, is een goede manier om met de
buurt in gesprek te komen over belangrijke thema’s die spelen. Zowel positief als negatief. De verhalen van bewoners en ondernemers
kunnen op deze manier elkaar gaan versterken en verbinden. Ook worden de zwaardere thema’s luchtiger gemaakt waardoor ze beter
bespreekbaar worden.”

Thijs Ponten (gebiedsmakelaar Volewijck): “Ik vond het heel erg leuk! De koppeling naar de actuele thema’s in Noord maakt het voor
een grote groep mensen interessant. Het publiek was redelijk divers, kortom een succes!” Thijs Ponten (gebiedsmakelaar Volewijck)
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FOODCHAINZ
De ontwikkeling van FOODCHAINZ stond vooral in het teken van onderzoek en lokale impact. Naast de reguliere publiciteitscampagne
in Amsterdam Oost en ontwikkelden we een teaser. We richten ons op platforms die zich met voedsel, gezondheid en de voedselketen
bezighouden. Wat voor FOODCHAINZ goed werkte was om een beroep te doen op de achterban van onze partners, geïnterviewden en
betrokken buurtbewoners. Jasmijn Schrofer organiseerde meerdere workshop en voedselmeditaties, waaruit we een brede groep
bewoners aan ons bonden die ook kwamen kijken met hun achterban.
Naast deze acties bleek het daadwerkelijk parade maken op het Dapperplein ook nieuw publiek te bereiken. We vinden het zo
ontzettend bijzonder hoe we vanuit de setting van het marktplein met buren en andere Amsterdammer het gesprek aan kunnen gaan
en vele relatief makkelijk ertoe verleiden om de voorstelling te zien en daarna te blijven hangen. Zo bouwden we het lege plein om
naar een ontmoetingsplek.
Het campagnebeeld van de vissende man riep bij vele mensen een dubbele reactie op die we ook beoogde te zoeken. We gaan echter
voor het verdere vervolg van FOODCHAINZ opzoek naar een dynamischer beeld dat zich afspeelt in een marktkraam
We kozen er bewust voor om geen recensent uit te nodigen omdat de voorstelling in zeer korte tijd gemaakt was en het makersteam
geen druk op dat vlak wilden voelen. Nu we zeer tevreden zijn met de voorstelling, zullen we in 2022 en 2023 wel recensenten
uitnodigen.
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Het Bestuursverslag
3.1 BESTUUR & DIRECTIE
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2021 niet veranderd. Echter zullen we in 2022 wel opzoek naar nieuwe
bestuursleden die de functie van voorzitter en penningsmeester overnemen. We zijn een stichting en werken volgens het
bestuur+directie-model. Daarin bepaalt de directie het beleid in samenspraak met het bestuur, het bestuur stelt het beleid
vervolgens vast en de directie voert het uit. We onderschrijven de richtlijnen van de Governance Code Cultuur en toetsen
deze regelmatig. Het bestuur telt drie personen. Het bestuur is samengesteld op basis van haar inhoudelijke expertise;
fondsenwerving, financieel management, bestuurlijke kennis en kennis over de markt. Zij hebben tweemaal vergaderd. Uit
de evaluatie van dit jaar kwam naar boven dat het bestuur meer contact wil met de medewerkers op de vloer, en inzicht in
het relatiemanagement met betrekking tot partners. De komende tijd wordt gekeken hoe dat vorm te geven.
Samenstelling bestuur gedurende 2019:
Namen

Functie

Start termijn

Einde termijn

J. Francisco

Voorzitter

13-03-2017

13-03-2022 (hernoembaar)

N. Duijf

Penningmeester

13-03-2017

13-03-2022 (hernoembaar)

F. Janssens

Secretaris

19-09-2019

19-09-2024

Jarrod Francisco, voorzitter

Primaire functie: Algemeen directeur Likeminds
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht ArtEZ
Bestuurslid Summer Dance Festival

Nora Duijf, penningmeester

Primaire functie: Zakelijk leider MaxTak
Nevenfuncties: Stichting Largo (Karel van Laere)

Freek Janssens, secretaris

Primaire functie: Onderzoeker/docent Universiteit van Amsterdam
Nevenfuncties: Geen
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Directie
De directie beslaat uit artistiek directeur Sean Hauser en zakelijk directeur Pieter van Adrichem. De directieleden functioneren
nevengeschikt met ieder een eigen takenpakket en verantwoordelijkheden, gebaseerd op delegatie door het bestuur. Gezamenlijk zijn
de directieleden verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Sean Hauser, artistiek directeur

Nevenfuncties:

Freelance dramaturg, o.a. bij O. Festival en De Nationale Opera

Pieter van Adrichem, zakelijk directeur

Nevenfuncties:

Zakelijk assistent Stip Producties

De salarissen komen bij lange na niet in de buurt van de WNT-norm. Een specificatie van de beloningen van bestuur en directie zijn te
vinden in de jaarrekening.

3.2 ORGANISATIE
Artistieke organisatie
Het Markttheater wordt artistiek geleidt door artistiek directeur Sean Hauser. In 2019 is de transitie in gang gezet om een
producerend theater te worden. In 2021 zetten we de koers voort om rond de artistieke directie een betrokken groep makers te
vormen die in voorbereiding nauw betrokken zijn. Zakelijk directeur Pieter van Adrichem heeft grip op de dagelijkse zakelijk leiding,
waardoor Sean Hauser zich meer kan richten op de dramaturgische taken en coördinatie van de makersteam.
Vele nieuwe samenwerkingen ontstonden in 2021. Allereerst gingen met de hechte groep van de Levende Krant weer aan de slag. Vast
krachten als Yorick Heerkens en Amro Kasr werkten weer samen. Het voelt als een groeiende familie van makers die steeds meer
feeling krijgen met de ambities van Het Markttheater. Ook bij FOODCHAINZ zagen we hoe de open werkwijze en informele
samenkomsten rond eten zorgden voor een prettige werkomgeving waar veiligheid en intrinsiek vertrouwen centraal staan. Het lastige
blijft dat we met collectieven werken van diverse makers die niet ‘vanuit’ het Markttheater werken, maar worden ingevlogen op
projectbasis. Dit was sinds 2019 de werkwijze, maar we zien ook dat deze formule risico’s met zich meedraagt. De makers die Sean
Hauser samenbrengt hebben nog nooit samengewerkt, raken betrokken in concept fase, moeten vervolgens maanden wachten op
subsidie uitslagen, om vanuit daar een collectieve basis te vinden om vanuit te werken. Het bracht ons tot de realisatie dat om de
collectieve werkwijze te integreren er daadwerkelijk een vast collectief gevormd moet worden. co deze formule zit een
Iemand als Kathlyn Wuyts raakten als meer betrokken in de brainstorm over de langere artistieke koers van Het Markttheater, maar
veel van de makers die betrokken waren in 2021 vonden de vraag te groot om betrokken te raken in een collectief. Het is een andere
vraag en commitment die we aan makers moeten stellen, en de vorming van een collectief moet op organische wijze ontstaan.
In november 2021 verlegden Sean Hauser de koers, en zetten de eerste stap om een collectief te vormen, die in de toekomst de
directie zal vormen, ondersteund door een creatief producent Pieter van Adrichem, een nieuwe marketeer en betrokken ensemble van
makende spelers. Community maker Lars Kommers is als eerste aangesloten om het collectief te vormen, en de ambitie te realiseren
om ons als theatercollectief intensief te wortelen in de Dapperbuurt, en de projecten een stevige participatieve dimensie te geven. In
2022 vervolgen we onze ambitie en zoektocht naar de vorming van een vast collectief. Sean Hauser en Lars Kommers geloven sterk in
deze koers om vanuit een meerstemmigheid en breed gedragen visie de artistieke koers van Het Markttheater te vormen, en met een
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groep het fundament van de organisatie te bouwen.

Staf organisatie
In 2021 vervolgden creatief producent Pieter van Adrichem zijn rol om de algemene zakelijk leiding te doen. 2021 stond in het teken
van het stabiliseren van de organisatie, maar ook om als kleine gezelschap te overleven, en voor te bereiden voor 2022 waarin we
verwachten weer de markt op te mogen, de collectieve kern te vormen, en ons voor te bereiden voor een tweejarige
ontwikkelaanvraag bij het AFK.
Gwen Peroti werd betrokken als productieleider die met veel energie en weinig uren de productionele coördinatie op zich nam voor De
Levende Krant 2.0 en FOODCHAINZ. Ze bracht veel structuur in het organiseren, plannen en coördineren van de producties, al bleek
het ook lastig voor haar om overzicht te houden vanwege het beperkt aantal uren.
De marketingfunctie werd in 2020 door Sophie Jansen ingenomen. We waren erg tevreden met haar betrokkenheid en
werkzaamheden. Met weinig budget en tijd heeft zij voor FOODCHAINZ en De Levende Krant 2.0 veel werk kunnen verzetten en teams
goed gecoördineerd om bij te dragen aan de marketingcampagnes.
Chef van techniek Bram van Gameren heeft in 2021 ook met de juiste focus de technici en bouwteams gecoördineerd. Hij blijft een
vaste kracht die meegroeit in de vorming van het gezelschap.
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3.3 FINANCIËN & BEDRIJFSVOERING
Subsidies
We ontvingen in 2021 projectsubsidies van VSB Fonds, Fonds Cultuurparticipatie, Amsterdams Fonds voor de Kunst, en van Stadsdeel
West, Oost en Noord. De subsidies op stadsdeelniveau werden besteed aan de lokale activiteiten, de bijdrage van VSBfonds was voor
De Levende Krant, die van Fonds Cultuurparticipatie voor FOODCHAINZ, en de bijdrage (afkomstig uit 2020) van het Amsterdams voor
de Kunst gebruikten voor de verdere ontwikkeling van De Levende Krant.

Exploitatieresultaat & financiële positie
Hoewel we vanwege de Covid crisis en beperkt budget weinig konden produceren, hebben we toch een goed exploitatieresultaat
kunnen behalen, dat is uitkomen op 5.216,- . We hebben een eigen inkomsten quote (EIQ) van 36% behaald. We zitten daarmee
ruimschoots boven de norm van 25% die door het AFK wordt aangehouden.
In 2022 blijven ons richten op het werven van financiering van fondsen, maar gaan we ook stappen zetten in het werven van
inkomsten uit de Markttheater Bar, De financiële situatie is ongeacht de succesvolle sponsorwerving nog niet waar we beogen te zijn.
Daarvoor gaan we in 2022 in zee met aantal coaches op het gebied van ondernemen en sponsorwerving.
Er is een begin gemaakt in het opbouwen van een reserve. De quick ratio ligt op 1.43, maar verschilt niet veel met 2020. Wel liggen
we boven de norm van 1. De solvabiliteisratio komt uit op 32,9% en is daarmee stabiel ten opzichte van het vorige jaar.
In deze beginperiode liggen de publieksinkomsten laag. Maar Het Markttheater is innovatief, zowel artistiek als zakelijk. We blijven
nieuwe vormen onderzoeken om eigen inkomsten te genereren, zoals via eigen merchandise op de markt, of een eigen kraam.

Donaties
In 2021 speelden we wederom na sluitingstijd op het marktplein en voor het eerst in het theater. Toch hebben we vooral bij De
Levende Krant 2.0 relatief veel donaties opgehaald. We zien echt dat wanneer de voorstelling iemand raakt en aanspreekt dat het zich
kan vertalen in een donaties boven de 10,- euro, en soms zelfs boven de 20,- euro. Het blijven momenteel nog symbolische bedragen,
maar de focus op donaties blijft belangrijk omdat het ten eerste inzicht geeft in hoe onze voorstellingen gewaardeerd worden, en we
daarnaast -zeker op locaties op de Sunday Market – bij druk bezochte voorstellingen gemiddeld 200,- euro aan donaties op een dag
ophalen.

Bijdrage De Markttheater Club
Het Markttheater heeft een kleine groep Vrienden die ons financieel ondersteunen. Het was de intentie om dit seizoen hard te werken
aan het Vrienden platform, maar door de coronacrisis hebben we deze plannen moeten parkeren. In 2022 zetten een kleine stap voor
het begroten van ons Vrienden bestand, maar we willen eerste een passende strategie ontwikkelen en begeleiding van coaches.

Spreiding
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De samenwerking met het Marktbureau heeft ons in staat gesteld in nieuwe buurten in Amsterdam actief te zijn. We speelden niet op
de markt, maar na sluitingstijd op het Dapperplein, Van der Pekstraat en op de Sunday Market. In 2020 beoogden we in
samenwerking met de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH) ook de eerste samenwerkingen aan te gaan met markten
buiten de Randstad. In goed overleg hebben we besloten om dit plan naar 2022 te verschuiven, omdat de markten en ondernemers
nog in zwaar weer verkeren door de coronacrisis. De ambities om buiten de Randstad te spelen gaat hand in hand met onze missie om
een nieuw publiek te bereiken.

Vooruitzicht & contiguïteit 2021
2021 was een bewogen jaar waarin we de totale inkomsten wisten te verhogen ongeacht de corona-crisis. We hebben twee producties
weten te realiseren, en zijn blijven spelen in het najaar. Toch lag er veel druk op het kleine team, en konden we weinig tijd investeren
om partners te betrekken, sponsors te werven en onze ondernemende ambities te realiseren. We hebben gelukkig niet te leiden onder
de gesloten theaters, en wisten vanuit onze eigen praktijk toch nieuwe relaties op te bouwen met fondsen, lokale partners en
buurtbewoners. We gaan met vertrouwen verder en bouwen in 2022 gestaag verder aan de stabiliseren van de organisatie en
ontwikkeling van een gedegen financieringsmix. In 2021 behaalden we successenin het werven van inkomsten uit private fondsen. Dit
was een belangrijk stap,. In 2022 verleggen we naast de ontwikkeling van het collectief, onze focus op de ontwikkeling van de
Markttheater Bar, partnerwerving en strategie voor sponsorwerving, onder begeleiding van diverse coaches.
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3.4 BEDRIJFSVOERING EN SPREIDING
Samenwerkingspartners
Onze partnerships in 2021 betroffen inhoudelijke en financiële partners die bijdroegen aan de ontwikkeling van De Levende Krant 2.0
en FOODCHAINZ. Alhoewel we niet op de markten speelden, was er veel contact met de Sunday Market, Dappermarkt en Van der Pek
markt, en de betrokken partijen waaronder lokale ondernemers, buurtmakelaars en lokale welzijnsorganisaties.
Voor FOODCHAINZ werkten we samen met het Pleintheater, diverse organisaties uit de voedselketen zoals FoodHub, SlowFood,
EkoPlaza en Anna Kooi.
De samenwerking met het Marktbureau was ook van belang net als de samenwerking met de Centrale Vereniging voor de Ambulante
Handel (CVAH). We hielden nauw contact over de mogelijkheden en toekomst plannen ongeacht de beperkingen in corona tijd.

Fondsenwerving
In 2021 wisten met ondersteuning van Fonds Cultuurparticipatie en het VSBfonds twee producties te ontwikkelen. Het was op het vlak
van fondsenwerving een succesvol jaar, waarin we nieuwe relaties hebben opgebouwd met belangrijke fondsen. De gesprekken liepen
voorspoedig, al was er in de voorbereidende fase nog wel afstemming nodig. We kijken met veel vertrouwen de toekomst in om de
relaties met deze fondsen te bestendigen, en ons verder te oriënteren op andere fondsen. Fondsenwerving blijft een belangrijke focus,
en met de juiste zakelijke expertise in huis, en een implementatie van een visie op relatiemanagement, beogen we de relaties met
fondsen te verstevigen.

Sponsoring & mecenassen
De ontwikkeling van De Markttheater Club heeft in 2021 stilgelegd, net als onze doelen om sponsors en mecenassen te werven. We
zien hier nog veel mogelijkheden, al bleek het lastig in 2021 door het beperkte publieksbereik om veel nieuwe potentiele vrienden,
sponsors en mecenassen te betrekken. We zijn in 2022 voornemens om met de juiste coaching, o.a. van relatiemanager Elsbeth
Takkenberg en zakelijk coach Wouter Goedheer, een breed gedragen visie te ontwikkelen in ons collectief en de eerste stappen te
zetten in het werven van sponsors en mecenassen.
Onze grootste sponsor – de Sunday Market- kan vanwege Corona hun sponsorbijdrage aan Het Markttheater dit jaar niet verhogen al
zouden ze dat wel willen. Het is voor vele bedrijven en particulieren een onzeker tijd, en we zien dat ondersteuning aan de culturele
sector hieronder heeft te leiden. Desondanks geloven we dat wanneer de gevolgen van de coronacrisis achter de rug zijn diverse
partijen bereikt kunnen worden voor de ondersteuning van Het Markttheater

Huisvesting
We hielden in 2021 wederom kantoor op de Zwanenburgwal, maar hebben ingezien dat ons kantoor – de plek waar we wekelijks
samenkomen – ver af ligt van de markt. Met nieuw lid Lars Kommers heeft Sean Hauser de ambitie ontwikkelt om vanaf 2022
wekelijks kantoor te houden op de Dappermarkt. Het wordt niet alleen de plek waar we spelen in de zomer, maar waar we tussen april
en oktober structureel aanwezig zullen zijn om wezenlijk onderdeel te worden van de Dappermarkt en Dapperbuurt. Stadsdeel Oost
heeft ons een vaste plek gegeven op het Dapperplein waar we met andere lokale partijen wekelijkse zullen samenkomen om bij te
dragen aan de verrijking van het Dapperplein. Het zal ons kantoor worden, maar eveneens repetitieruimte, ontmoetingsplek voor de
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buurt, en waar nieuwe makers uitnodigen. We zeggen ons kantoor op op de Zwanenburgwal, en zoeken vanaf het najaar van 2022 een
binnenruimte in Amsterdam Oost waar we naar toe kunnen uitwijken wanneer de kou ons daartoe dwingt.
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3.5 RISICOANALYSE
De risicoanalyse wordt jaarlijks geüpdatet. Sommige risico’s zijn gelijk aan vorig jaar en hebben dezelfde beheersmaatregelen. Andere
risico’s zijn nieuw of juist verdwenen.

Artistiek & strategisch
Beschrijving

risicocategorie

Beheersmaatregelen

Sleutelpersoon
Het wegvallen van een directeur,
artistiek kernlid of andere medewerker
heeft gevolgen voor de artistieke
kwaliteit van producties, het ontwikkelen
van nieuwe plannen en (in het geval van
de zakelijke directeur) de zakelijke
ontwikkeling van de organisatie

Gemiddelde kans, middelgrote impact
Acceptatie: gemiddeld

1. De artistiek directeur stuurt de brede
artistieke lijn aan. Als er mensen
wegvallen kan hij snel handelen.
2. Speler zijn relatief lastig te vervangen.
Als we voorzien dat iemand zorgen we
voor een understudy
3.De artistiek directeur is goed thuis in
de zakelijke kant van de organisatie en
kan inspringen als de zakelijk directeur
wegvalt.

Nieuw volkstheater
We maken in een zeer uitdagende
setting van de markt voorstelling voor
een breed publiek dat weinig of nooit
naar theater gaat.

Gemiddelde kans, middel grote impact
Acceptie: gemiddeld

1. Elke voorstellingen evalueren met een
breed arsenaal aan betrokkenen: makers,
spelers, marktondernemers,
buurtbewoners, marktbezoekers,
ambtenaren en andere betrokkenen uit
het publieke domein en marktcultuur
2. We hechten waarde aan experiment.
Dat brengt ons verder. We leren veel van
projecten die minder geslaagd zijn. Die
evalueren we het uitgebreidst.

Governance
Beschrijving

Risicocategorie

Beheersmaatregelen

Compliance
Het niet volgen van wetten en regels zorgt dat we
niet overkomen als een betrouwbare partner en
kan uiteindelijk leiden tot het terugvorderen van
toegekende middelen,

Kleine kans, grote
impact
Acceptatie: laag

We stellen het jaarverslag en jaarrekening op
volgens de handboeken van het AFK. De
jaarrekening en verslag wordt gecontroleerd
door een accountant. Daarmee voldoen we aan
onze jaarverslaggevingsplicht en informeren we
betrokkenen.
2. We zorgen, waar nodig in de kleine
organisatie
3. Het bestuur, houdt als controlerend orgaan,
toezicht op de uitvoering van onze plannen door
de directie en toetst deze in de tweejaarlijkse
vergaderingen.

Kwaliteit bestuursleden
De kwaliteit van de bestuursleden bepaalt niet

Kleine kans,
gemiddelde impact

1. We zorgen dat in het bestuur een mix zit van
mensen uit de sector, jong en oud, en experts
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alleen hoe goed er toezicht wordt gehouden, maar
het bestuur is ook adviseur voor de directie die
daardoor beter functioneert.

Acceptatie: laag

vanuit buiten de culturele sector.
2. Bij de werving kijken we naar Governance
Cultuur en Code Culturele
Diversiteit

Beschrijving

Risicocatergorie

Beheersmaatregelen

Liquiditeit en investeringsruimte
De kosten gaan in de podiumkunsten voor een
groot deel voor de baten uit

Gemiddeld risico, hoge
impact
Acceptatie: gemiddeld

1. We ontvangen voorschotten o.a. van het AFK,
en bijdrage van markten, ook kunnen we bij hun
lenen als er nog subsidie moet worden
ontvangen
2. We zoeken naar extra private middelen

Rapportering
Door goed te overleggen met de boekhouder en
kwartaalcijfers op te stellen.
Eigen inkomsten
We bieden voorstellingen gratis aan op de markt.
De publieke inkomsten liggen daarom relatief laag.

Laag risico, hoge
impact
Acceptatie: laag
Gemiddeld risico, hoge
impact
Acceptatie: laag

Financieel

1. We zetten intensief in op ontvangen donaties,
het vriendenplatform en ondersteuning van de
marktsector
2. We gaan een horecaconcept ontwikkelen
zodat we via de markt publieke inkomsten
kunnen genereren

Operationeel
Beschrijving
Medewerkers
Een hoog verloop tast de organisatie en
continuïteit aan. Daarnaast moeten nieuwe
medewerkers nog nieuwe vaardigheden leren.

Risicocategorie
Hoog risico, hoge
impact
Acceptatie: gemiddeld

Beheersmaatregelen
1. We werven nieuw personeel nadrukkelijk met
oog op de lange termijn.
2. Als een positie niet ingevuld kan worden
werken we met tijdelijke freelancers

Contracten en aansprakelijkheid
Als rechten en verplichtingen niet goed zijn
vastgelegd kan dit tot lagere inkomsten leiden en
het beschadigen van relaties met klanten en
werknemers. Daarnaast kan het in het slechte
geval ook leiden tot schadeclaims vanwege het
niet of niet voldoende nakomen van verplichtingen

Gemiddeld risico,
gemiddelde impact
Acceptatie: laag

1. Er zijn standaardcontracten opgesteld voor
zowel de verkoop als de medewerkers, zodat er
een kleine kans is op onverwachte afwijkende
afspraken.
2. Veranderingen in de wetgeving worden
gemonitord en hier wordt tijdig op geanticipeerd

Kwaliteit
Kwaliteit van de uitvoering van onze voorstelling
zijn het meest zichtbaar. Maar ook de uitvoering
van andere werkzaamheden kunnen leiden tot
fouten die geld kosten of andere vervelende
gevolgen hebben.

Gemiddeld risico,
gemiddelde impact
Acceptatie: laag

1. We ontwikkelen genre breed met veel
verschillende makers. De artistiek directeur
houdt goed toezicht en is intensief betrokkenen
bij de maakprocessen. Daarnaast raken steeds
meer makers thuis binnen het Markttheater.
2. We zoeken op de best mogelijke manier om
met een eindregisseur te werken. We hebben er
voor gekozen intensiever te betrekken in de
maakprocessen.
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3. Met de stadmedewerkers wordt regelmatig
overlegd. Door de kleine informele organisatie is
het makkelijk om te overleggen met collega’s
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3.6 VERANTWOORDING CODES CULTUURSECTOR
Beschrijving

Code Culturele Diversiteit & Inclusie

Startpositie: Hoe is de situatie/
toepassing/realisatie bij aanvang
van het verslagjaar?

We erkennen het belang van culturele diversiteit en inclusie, omdat we vinden dat
theater een publiek goed is waar iedereen toegang toe hoort te hebben en zich
vertegenwoordigd in moet voelen. Dat zijn geen containerbegrippen, maar woorden
met een grote relevantie in het vormgegeven van een rechtvaardige samenleving. Toch
moeten wij als jonge organisatie nog stappen zetten en blinde vlekken bevragen. En
ook realistisch zijn in waar we op ons willen en kunnen richten. We hebben nog geen
uitgebreid plan van aanpak ontwikkeld, ook omdat dat nog niet van ons gevraagd als
organisatie die op projectbasis werkt.

Wat was de doelstelling
voor het verslagjaar?

Programma
Actiepunten: - breder artistiek onderzoek naar niet-westerse theatervormen - ons
volkstheater vanuit een dekoloniaal lens onderzoeken en artistiek integreren intersectioneler thema’s behandelen – educatieprogramma’s opzetten om publiek
onderdeel te maken van het maakproces
Publiek
Actiepunten: - meer inclusie uitstralen en praktiseren als gezelschap - kwantitatief en
kwalitatief publieksonderzoek om bereikcijfers en waardering te meten bij diverse
doelgroepen – educatieprogramma’s opzetten voor diverse gemeenschappen –
publieksonderzoek om onze producten te evalueren
Personeel
Actiepunten: - nieuwe netwerken aanboren om divers personeel aan te trekken –
ruimte inlassen voor reflectie aan de hand van een opgesteld protocol - makers van
kleur intensief aan ons binden - meer makers uit de laag sociaaleconomische klasse
betrekken
Partners
Actiepunten: - samenwerken met organisaties die gefundeerde visie op diversiteit en
inclusie hebben – in gesprek met partners (zoals Marktcommissies, Buurtmakelaar en
coproducenten) - nieuwe partners op lokaal niveau zoeken die onze ambities
ondersteunen

Wat waren de
activiteiten/ontwikkelingen
in het verslagjaar?

Met de komst van Gwen Peroti als productieleider en Jasmijn Schrofer als fooddesginer hebben we ons team uitgebreid met medewerkers met een biculturele
achtergrond. We zijn blij met hun betrokkenheid en hun visie op de organisatie. Veel
van onze doelen konden we niet vertalen naar de activiteiten en beoogde
ontwikkelingen vanwege de corona beperkingen en minimale budgetten. Al bereikten
we een cultureel divers publiek en diverse lagen uit de samenleving, was dit beperkt
doordat we niet konden spelen op de Dappermarkt en Van der Pekmarkt.

Wat is de stand van zaken
aan het eind van het jaar
en wat is de doelstelling

In de ontwikkeling van het collectief zetten we in op het betrekken van een of twee
leden met een biculturele achtergrond, diversiteit in klasse afkomst. We zetten erop
dat we weer op de markten mogen spelen, en zo ons publiek diverser kunnen maken,
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voor het komende jaar?

en vanuit onze structurele aanwezigheid op de Dappermarkt, en betrokkenheid van
community maker Lars Kommers, veel waardevolle relaties opbouwen met diverse
(culturele) gemeenschappen.

Beschrijving

Code Cultural Governance

Startpositie: Hoe is de situatie/
toepassing/realisatie bij aanvang
van het verslagjaar?

De code is in principe volledig geïmplementeerd binnen de organisatie.

Wat was de doelstelling
voor het verslagjaar?

Het scherp blijven op de onderliggende waarden en uitgangspunten van goed
toezicht houden.

Wat waren de
activiteiten/ontwikkelingen
in het verslagjaar?

Er zijn twee bestuursvergaderingen geweest, waarin is geflecteerd op de huidige stand
van zaken. Met de komst van zakelijk leider is de relatie met het bestuur verstevigd,
heeft het bestuur meer inzicht gekregen in de bedrijfsvoering en financiele stand van
zaken.

Wat is de stand van zaken
aan het eind van het jaar
en wat is de doelstelling
voor het komende jaar?

We richten ons het vertrek van de voorzitter en penningsmeester. Daarnaast
onderzoeken we hoe bestuur en de directie de communicatie kan verbeteren en
globale afstemming.

Beschrijving

Code Fair Practice

Startpositie: Hoe is de situatie/
toepassing/realisatie bij aanvang
van het verslagjaar?

Met de komst van zakelijk leider Pieter van Arichem is het fundament gelegd om in
voorbereiding op degelijke wijze afspraken te maken en vast te leggen in de
contracten. We leggen de vraag voor wat iemand wil verdienen, en leggen dat naast
ons standaard. Deze standaard willen hanteren als collectief, omdat we uitgaan van
gelijkwaardigheid. Indien daar een goede reden voor is dan wijken we daarvan af. We
zijn transparant in de bedrijfsvoering, ook door de arbeidsvoorwaarden goed toe te
lichten.

Wat was de doelstelling
voor het verslagjaar?

Gezien de bijzondere corona omstandigheden: zoveel mogelijk werkgelegenheid in
stand houden en risico’s met betrekking tot annuleringen bij ons als gezelschap
leggen. Daarnaast de vergoeding voor directie zoveel mogelijk in overstemming laten
komen met het geïnvesteerd altijd uren.

Wat waren de
activiteiten/ontwikkelingen
in het verslagjaar?

We hebben de contracten gestandaardiseerd, een strategie ontwikkelt over het
vastleggen van contracten, en onderzocht hoe de planning hiervoor op jaarbasis moet
zijn. Daar lag in 2021 nog een instabiliteit in doordat fondsuitslagen relatief laat
binnenkwamen.

Wat is de stand van zaken
aan het eind van het jaar
en wat is de doelstelling
voor het komende jaar?

We gaan ons richten op een beter proces waarin vroegtijdig contract afspraken worden
vastgelegd, en we streven naar het verhogen van de dagtarieven.

Jaarverslag 2021
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3.7 ONDERTEKENING BESTUUR & DIRECTIE
Voor akkoord:

Namens het bestuur

Jarrod Francisco
Voorzitter

Nora Duijf
Penningmeester

Voor akkoord::

Namens de directie

Sean Hauser
Creatief producent
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Stichting De Gloed
Amsterdam
Kenmerk
848000

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening 2021 van Stichting De Gloed is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de
winst- en verliesrekening 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met RJ640 "Organisatie zonder winststreven". Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Gloed.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door
u verstrekte gegevens.
Amsterdam 13 september, 2022
Hoogachtend,
Buro Zaken

T. Wagenaar AA
Jan Willem Brouwersstraat 16-1

Utrechtseweg 51

BTW NL8175.87.822.B.01

1071 LJ Amsterdam

1213 TL Hilversum

KVK 32053904

T 020 364 11 72

T 035 623 98 19

BANK NL19 RABO 0114 1665 79
www.burozaken.nl
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Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing waarin onze aansprakelijkheid wordt beperkt.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en worden u op verzoek toegezonden.
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Inleiding
Doel
Stichting De Gloed werd op 27 februari 2017 opgericht. Het doel van de stichting is het (doen) bevorderen
van alle soorten performance- en podiumkunsten.
Bestuur
Het bestuur van Stichting De Gloed wordt gevormd door:
voorzitter
Jarrod Francisco
penningmeester
Nora Duif
Resultaat
In het verslagjaar 2021 is een exploitatieresultaat ontstaan van

€
5.216
€
1.710
78.327
80.037
22.338
102.375
95.449
6.926

Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2021
Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2021
Bij: overige directe en indirecte opbrengsten 2021
Af: lasten 2021
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2021
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Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)
31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

ACTIVA

VASTE ACTIVA

( 1 )

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

( 2 )
( 3 )

1.741

18.551
729

Totaal activa

4

3.818

18.111
513
19.280

18.624

21.021

22.442

Stichting De Gloed

Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)
31 dec 2021

31 dec 2020

€

€

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Totaal eigen vermogen

( 4 )
6.926

1.710
6.926

1.710

LANGLOPENDE SCHULDEN ( 5 )

631

2.435

KORTLOPENDE SCHULDEN ( 6 )

13.464

18.297

Totaal passiva

21.021

22.442
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Exploitatierekening over 2021

BATEN

jaarbegroting
€

2021
€

2020
€

Opbrengsten
Publieksinkomsten

( 7 )

3.000

1.711

1.807-

Sponsoring

( 8 )

500

2.500

250

Overige inkomsten

( 9 )

18.838

16.000

2.151

Subsidies

( 10 )

78.327

74.500

38.673

100.665

94.711

39.267

( 11 )
( 12 )

9.700
11.270
20.970

21.016
7.605
28.621

( 13 )
( 14 )

51.553
22.926
74.479

41.536
24.554
66.090

23.210
10.652
33.862

95.449

94.711

39.267

5.216

-

-

5.216
5.216

-

-

Som der baten
LASTEN
Beheerslasten : Personeelslasten
Beheerslasten : Materiële lasten
Totaal beheerslasten
Activiteitenlasten : Personeelslasten
Activiteitenlasten : Materiële lasten
Totaal activiteitenlasten
Som der lasten
Exploitatiesaldo
Resultaatbestemming
Algemene reserve
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3.0008.405
5.405
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit RJ640.
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Stichting De Gloed is een stichting ingeschreven bij KvK nummer 68182902
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde of vervaardigingskosten verminderd
met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele
restwaarde.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van
voorzieningen wegens oninbaarheid.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Baten en lasten
Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben,
respectievelijk waarin deze zijn ontstaan.
De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.
Bijzondere baten en lasten
Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende
baten en lasten verantwoord.
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Toelichting bij de balans per 31 december 2021
31 dec 2021
€

ACTIVA

31 dec 2020
€

1. Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari
Investeringen
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december

10.745
10.745

9.020
1.725
10.745

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari
Afschrijvingen *
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

6.927
2.077
9.004

4.932
1.995
6.927

Boekwaarde per 31 december

1.741

3.818

* Materiële Vaste Activa worden in 5 jaar afschreven (20% per jaar) met restwaarde nihil.
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Toelichting bij de balans per 31 december 2021
31 dec 2021
€

31 dec 2020
€

2. Vorderingen
Debiteuren
Saldo conform subadministratie debiteuren

3.270

-

6.000
6.000

12.673
1.000
13.673

9.231

4.388

Overlopende activa
Borgsommen

50

50

Totale vorderingen

18.551

18.111

729

513

Te ontvangen subsidie
AFK
Javino

Omzetbelasting
Terug te ontvangen omzetbelasting

3. Liquide middelen
De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:
Rabobank betaalrekening
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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Toelichting bij de balans per 31 december 2021
31 dec 2021
€
4. Eigen vermogen
Algemene reserve
Saldo per 1 januari
bij : resultaatbestemming
Saldo per 31 december

5. Langlopende schulden
Investeringsbijdrage crowdfunding tvb podium
Vrijval Investeringsbijdrage crowdfunding tvb podium
6. Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Saldo conform subadministratie crediteuren

31 dec 2020
€

1.710
5.216
6.926

1.710
1.710

9.020
8.389631

9.020
6.5852.435

3.025

12.883

Overige schulden
Te betalen kosten

10.439

5.414

Totaal kortlopende schulden

13.464

18.297
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Toelichting bij de exploitatierekening

BATEN

jaarbegroting

2021

7. Publieksinkomsten
Uitkoopsommen
Correctie omzet 2019
Totaal publieksinkomsten

€

2020

3.000
3.000

€
1.711
1.711

500

2.500

250

9. Overige inkomsten
Vergoeding co producent
Overige inkomsten
Donaties
vrijval investeringsbijdrage
Totaal overige inkomsten

16.500
484
50
1.804
18.838

15.000
1.000
16.000

347
1.804
2.151

10. Subsidies
AFK
Gemeente Amsterdam (Stadsdeel )
Prins Bernhard Cultuurfonds (Fonds voor Oost)
Fonds voor Cultuur Participatie
VSB Fonds
Janivo
Totaal subsidies

17.327
22.000
4.000
25.000
10.000
78.327

12.000
22.000
5.500
25.000
10.000
74.500

12.673
20.000
2.000
4.000
38.673

8. Sponsoring
Sponsoring
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€
3.698
5.5051.807-
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Toelichting bij de exploitatierekening

LASTEN

2021

11. Beheerslasten : Personeelslasten
Zakelijke leiding
Honorarium zakelijke leiding
Honorarium zakelijke leiding - vrijval reservering 2018
Honorarium zakelijke leiding

€

Publiciteit
Honoraria Publiciteit
Totaal beheerslasten : Personeelslasten
12. Beheerslasten : Materiële lasten
Huisvesting
Huur
Huur opslag
Kantoorkosten
Kantoormateriaal
Automatisering
Porti
Verzekeringen
Administratiekosten
Reis- en verblijfkosten
Bankkosten
Advieskosten (juridisch)
Overige algemene bedrijfskosten
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jaarbegroting

2020

€

€

7.000
7.000

-

1.500
4.5003.000-

2.700

-

9.700

21.016

1.350
838
2.188

-

500
500

464
382
459
3.543
205
514
5.567

7.605

15
347
31
3.595
20
199
459
4.666

3.000-
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Toelichting bij de exploitatierekening

LASTEN
Publiciteit
Advertenties
Affiches en folders
Foto's
Website
Adviezen

2021

Afschrijvingkosten
Afschrijvingskosten geluids-apparatuur
Afschrijvingskosten overige inventaris

Totaal beheerslasten : Materiele lasten

13. Activiteitenlasten : Personeelslasten

Totaal activiteitenlasten : Personeelslasten
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2020

377
339
410
123
190
1.439

-

1.144
100
1.244

119
1.957
2.076

-

38
1.957
1.995

11.270

7.605

8.405

€

Honoraria
Honoraria artistieke leiding
Honoraria artistieke leiding - vrijval reservering 2018
Honoraria acteurs
Honoraria musici
Honoraria technici
Honoraria compositie
Honoraria decorontwerp
Honoraria grafisch ontwerp
Honoraria regisseur
Honoraria productie
Honoraria toneeltekst
Honoraria overig personeel

jaarbegroting

€

€

5.950
24.916
5.945
1.585
80
1.640
8.098
3.339
51.553

41.536

5.000
4.50010.435
1.985
1.523
875
150
1.100
4.726
600
1.316
23.210

51.553

41.536

23.210

Stichting De Gloed

Toelichting bij de exploitatierekening

2021
14. Activiteitenlasten : Materiële lasten
Huur repetitieruimte
Huur opslag
Locatiekosten
Verzekeringen
Kostuums
Decor
Techniek
Muziek
Reiskosten
Sejours
Administratie kosten t.b.v. project
Transport/vervoer decors
Kaartverkoop
Overige uitvoeringskosten

€

Specifieke publiciteit
Vormgeving en fotografie
Advertenties
Overig drukwerk
Videoregistratie
Overige publiciteitskosten

Totaal activiteitenlasten : Materiële lasten
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jaarbegroting

2020

€

€

2.372
4.977
647
1.030
2.880
1.500
430
1.250
3.474
2.806
21.366

21.154

1.500
60
1.560

3.400

22.926

24.554

1.603
786
3.000
389
160
51
1.274
200
485
565
78
1.495
10.086

500
50
43
27566
10.652

