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1. INLEIDING 
 

In 2019 is Het Volksoperahuis na het transitiejaar 2018, waarin de stichting en Theaterzaken Via 

Rudolphi afscheid van elkaar namen, organisatorisch en inhoudelijk gegroeid. 

Het bestuur is blij met de wijze waarop de directie op veerkrachtige wijze is omgegaan met de opdracht 

om nieuwe, niet reguliere, locaties aan te boren. De noodzaak daartoe had vorig jaar een zakelijke 

aanleiding, maar sluit inhoudelijk goed aan bij de maatschappelijke doelstelling van Het Volksoperahuis 

om een publiek te bedienen dat minder draagkrachtig is, en/of minder gewend om naar het reguliere 

theateraanbod te gaan. De directie heeft de kans aangegrepen die de niet-reguliere speelplekken 

hebben geboden om voorstellingen inclusiever te maken, om op onverwachte en vaak ook intiemere 

locaties nieuw publiek op te zoeken. Er is daarnaast  in 2019 een sjabloon opgezet voor een gevarieerd 

programma-aanbod waarin ook de oude kernvoorstellingen een plaats hebben gekregen in het 

jaarprogramma; dit biedt nu ruimte aan zowel consolidatie als vernieuwing. 

Het bestuur is tevreden met het aantal behaalde prestaties, trots op de lokale en internationale 

successen van respectievelijk De Wasserette en Krotoa, Eva van de Kaap - en de inhoudelijke snaren die 

met die projecten bij het publiek zijn geraakt - en geprikkeld door de nieuw ingeslagen paden met de 

Blue Monday theatersalons die de nadruk leggen op de betekenis van biculturaliteit in onze huidige 

samenleving hier en nu. Deze koerswijziging, die een logisch vervolg is op de postkoloniale verhalen die 

de afgelopen jaren zijn verteld,  is door de directie in 2019 ingezet, en is dit jaar ook met een blik op de 

periode 2021-2024 doorgedacht naar stevige plannen waarin biculturaliteit, diversiteit en inclusiviteit 

centraal staan. Het bestuur kijkt uit naar de verdere uitwerking van deze nieuwe inhoudelijke lijnen en 

het zakelijke beleid dat hieraan gepaard gaat, in de plannen voor 2020 en daarna.  

Financieel is er in 2019 gewerkt aan het weer opbouwen van een gezond eigen vermogen en de stichting 

is daar goed in geslaagd. Het spelen op kleinere locaties en voor minder draagkrachtig publiek brengt 

met zich mee dat de EIQ in 2019 met 27,7% wat achterblijft bij de oorspronkelijke verwachting (30%).  

Dat heeft, net als het inlopen van de onderprestatie uit 2017, de aandacht van het bestuur. Van al deze 

ontwikkelingen geeft onderstaand verslag een helder beeld. 

 

2. MISSIE EN DOELSTELLINGEN 
 

Het Volksoperahuis is in 1989 opgericht door liedschrijver/componist/muzikant Jef Hofmeister en 

acteur/regisseur/zanger Kees Scholten. De afgelopen 30 jaar hebben zij de volksopera als volstrekt eigen 

genre ontwikkeld, een genre dat het midden houdt tussen muziektheater en kleinkunst. Zij maken 

voorstellingen die actuele maatschappelijke thema’s op een muzikale, humoristische manier aansnijden 

en daarmee stof bieden voor reflectie en communicatie. 
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Met gevoel voor de menselijke maat brengen zij grootse verhalen tot hun eigen volksopera-proporties 

terug waarbij complexe vraagstukken worden vertaald in liederen die het hart direct raken. Met 

ogenschijnlijk simpele dramaturgische structuren nemen zij het publiek mee op reis en bouwen bruggen 

tussen verschillende lokale en internationale culturen. 

De eigenzinnige mix van engagement en toegankelijkheid wordt mogelijk gemaakt door de directe en 

open speelstijl. Hierdoor weten zij ook de bezoeker die zijn weg minder goed naar het theater weet te 

vinden aan te spreken. 

VOLKS AANSPREKEND VOOR IEDEREEN 

OPERA  GROTE MAATSCHAPPELIJKE, MORELE EN RELIGIEUZE DILEMMA’S WORDEN NIET GESCHUWD 

HUIS  THEATER ALS EEN PLEK WAARIN JE THUIS KUNT KOMEN 

 

De missie van Het Volksoperahuis is om met ontroerende en onderhoudende 

muziektheatervoorstellingen prangende thema’s en problematieken aan te snijden die spelen in de 

buurt, in de stad, landelijk en op het wereldtoneel. Het Volksoperahuis wil hiermee een publiek 

aanspreken dat een afspiegeling is van de multiculturele en sociaal gelaagde lokale en wereldwijde 

samenleving van vandaag. De makers voelen zich onderdeel van de veranderende samenleving en geven 

zich daar in hun werk en publieksbenadering rekenschap van door de tegenstellingen die daarin ontstaan 

te benoemen. Diversiteit en inclusie zijn al decennialang een onlosmakelijk deel van het Volksoperahuis 

DNA: Hofmeister en Scholten maken werk met makers en uitvoerenden uit alle windstreken, doelbewust 

voor een divers publiek. 

Zij willen via het theater communiceren met alle lagen van de bevolking. Ze vinden het belangrijk hun 

theater laagdrempelig te houden, terwijl zij toch serieuze onderwerpen aansnijden. Ze plaatsen de 

actualiteit daarom in een magisch of humorvol verhaal, dat voor de toeschouwer een makkelijke ingang 

biedt. Tegelijk streven zij ernaar om met hun stukken de actualiteit van nieuwe diepte te voorzien door 

deze op een andere manier tegen het licht te houden en zo het publiek opnieuw naar de wereld, naar de 

ander en naar zichzelf te laten kijken. 

Hofmeister en Scholten houden zich in hun stukken bezig met het benoemen van de pijnpunten van de 

Nederlandse samenleving. De afgelopen jaren deden zij dat door kunstenaars bij de uitvoering te 

betrekken uit culturen die in het verleden vanuit koloniale motieven door Nederland zijn aangeraakt. In 

2019 zijn zij zich gaan concentreren op de “kortsluiting” van culturele identiteiten in de biculturele mens 

vandaag.  
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3. ACTIVITEITEN IN 2019 
 

Het Volksoperahuis bracht in 2019 17 producties naar zijn publiek en speelde 75 voorstellingen: 

  
Aantal  
producties 

Aantal  
voorstellingen Categorie 

De Hoer en de Moordenaar 1 11 Reprise Productie 

De Moed om te Vertrekken 1 8 Reprise Productie 

Krotoa, Eva van de Kaap 1 15 Reprise  co-productie 

Blue Mondays in en buiten A'dam 7 9 Nieuwe co-productie 

Long&Winding Road/Teken van Leven 2 2 Nieuwe co-productie 

De Wasserette 5 30 Nieuwe co-productie 

Totalen 17 75   

 

De voorstelling De Hoer en de Moordenaar uit 1999 werd hernomen, er waren twee tournees naar Zuid-

Afrika in de reeks postkoloniale verhalen met de reprise van Krotoa, Eva van de Kaap; Hofmeister en 

Scholten zetten in Amsterdam samen met schrijfster Marion Bloem zeven Blue Monday theatersalons op 

die ook twee maal buiten Amsterdam speelden en ditzelfde team maakte 2 voorstellingen over rouw 

met en voor (de gemeenschap van) twee Doopsgezinde kerken in Noord Holland. In de in het 

bestuursverslag 2018 geschetste activiteiten 2019 was een uitgebreidere tournee van The Long and 

Winding Road voorzien, maar de thematiek daarvan: rouw, bleek te specifiek voor een reguliere 

theatertournee. De Blue Mondays kwamen hiervoor in de plaats. Ook voorzien was een tournee van 

Tambú (een voorstelling uit 2013) naar Curaçao, maar de lastige economische situatie voor culturele 

instellingen die eerder samen met het Volksoperahuis produceerden (Teatro Luna Blou, Cas di Kultura, 

Teatro Kadaken), maakte dat zij ditmaal af moesten zien van financiële bijdragen. Voor het 

Volksoperahuis werd zo het financiële risico te groot en de tournee werd afgelast. De Wasserette werd 

dit jaar op vijf locaties gemaakt en elk van deze locaties had wekelijks een eigen script. Tenslotte bracht 

Het Volksoperahuis door het jaar heen weer een aantal reprisevoorstellingen van De Moed om te 

Vertrekken.  

 

Uit de Schatkist van Het Volksoperahuis: reprise De Hoer en de Moordenaar 

Naast het maken van de coproducties met internationale partners in de afgelopen jaren, waarbij de 

makers van Het Volksoperahuis samen met anderen theater maakten willen zij ook het oorspronkelijke 

DNA te blijven tonen – de theatrale bron waar hun werk uit voortkomt. Het Volksoperahuis nam begin 

2019 in Studio 239 in Amsterdam in dat kader De Hoer en de Moordenaar (1999) weer op met de 

originele cast. Dit is een volksopera in 16 liederen gebaseerd op de roman Misdaad en Straf van 

Dostojevski.  
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Kees Scholten over deze voorstellingen: 

Het idee van Jef om een oude volksopera te hernemen en die twee weken te spelen in een ruimte die we 
zelf inrichtten en beheerden, heeft veel opgeleverd. Allereerst het spelen met de zelfde cast van 20 jaar 
geleden: het ondervinden dat een goeie voorstelling zo in het bloed zit, dat die na een aantal repetities 
nog even fris en vitaal is als lang geleden, is al een plezier op zich. En nog steeds details veranderen, 
aanpassingen maken aan de ruimte... Fijn om te merken dat de chemie er nog steeds is. Tevens ontstaan 
er vanuit die hernieuwde samenwerking ook nieuwe plannen, zoals in dit geval het weer samenwerken 
met Arie de Mol in Gopala in 2020 op Oerol. 
 
Het verhaal van Dostojevski , gebracht in een vertellende vorm van theater en de essentiële thema’s 
vervat in liederen, blijkt 20 jaar na dato nog steeds een pakkende en inhoudelijk sterke voorstelling op te 
leveren. Dat vond, gezien de reacties, het publiek ook.  
 
Dat we in een café-setting speelden, was voor de band met ons trouwe, maar ook opvallend veel nieuwe 
publiek, heel goed. Je praat en drinkt samen, ieder van ons kan vertellen over nieuwe plannen, nadat we 
hebben laten zien wat het oer-DNA van het Volksoperahuis is. Dat de bar en de kassa deel uitmaken van 
de ruimte en bevolkt worden door mensen uit ons eigen netwerk , gaf veel mensen het gevoel van een 
feestelijke saamhorigheid. Een speciale voorstelling voor de vrienden van het Volksoperahuis, met na 
afloop een borrel, benadrukte het belang dat wij hechten aan de community. 

 
Na deze ervaringen hebben Scholten en Hofmeister besloten deze hernemingen onder de noemer: Uit 

de Schatkist van het Volksoperahuis, terug te laten komen. In 2020 is De Zesdaagse van St. Jezus in 't 

Kruis aan de beurt. 

 
Krotoa, Eva van de Kaap - twee tournees naar Zuid-Afrika 
 
In 2018 werkte het Volksoperahuis samen met Artscape Theatre Centre in Kaapstad aan de 

theaterproductie: Krotoa, Eva van de Kaap. Een gelaagd verhaal over Jan van Riebeeck en zijn 

dienstmeisje Krotoa, dat representatief is voor de gedeelde geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika. 

Krotoa was een jonge Khoi vrouw in de vroege geschiedenis van de Nederlandse Kaapkolonie. Ze was de 

eerste inheemse Zuid-Afrikaan die trouwde met een Europeaan en zij baarde er de eerste kleurlingen. 

Geschreven door de Zuid-Afrikaanse journaliste/schrijfster/filmmaakster Sylvia Vollenhoven, en 

geregisseerd door Basil Appolis, werd het muziektheaterstuk gebaseerd op haar research in de 

historische archieven van de Westkaap en op het Daghreghister van Johan van Riebeeck. Tevens werden 

scènes in het heden toegevoegd waarin gereflecteerd wordt op de effecten van die geschiedenis in het 

heden, met name op de positie van de Khoisan. In modern Zuid-Afrika zijn de Khoisan grotendeels 

opgegaan in de zogenaamde kleurlingenpopulatie van de West- en Noord-Kaap. Hun geschiedenis wordt 

getekend door een voortschrijdend verlies van hun land en strijd om te overleven. Tegelijkertijd zijn ze 

erin geslaagd een emancipatiebeweging in gang te zetten om hun cultureel erfgoed veilig te stellen en de 

gemeenschappelijke culturele identiteit te versterken. 
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Na tourneevoorstellingen in Nederland in 2018 had het stuk in februari 2019 in The Arena van Artscape 

(capaciteit 129 stoelen) in Kaapstad haar Zuid-Afrikaanse première en speelde 10 keer voor uitverkochte 

zalen. De mediabelangstelling was groot, de reactie van het publiek enorm: het stuk maakte veel 

discussie los, niet alleen over de historische relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika, maar vooral ook 

over de daaruit voortvloeiende ondergeschoven positie van het Khoi volk dat zich de laatste jaren pas 

begint te emanciperen ten opzichte van de meer uitgesproken Zulu's en Xhosa, die in Zuid-Afrika de 

politieke posities bekleden. Voorafgaand aan de Zuid-Afrikaanse première van Krotoa, Eva van de Kaap 

in Kaapstad organiseerde het Aboriginal / Xarre Restorative Justice Forum (A / XRJF) samen met Het 

Volksoperahuis, Artscape en de Universiteit van Kaapstad een colloquium dat de mogelijkheden van 

kunst, en specifiek van dit theaterstuk, onderzocht om wonden uit het verleden te genezen. Het 

discussieforum besloot unaniem dat Krotoa Eva van de Kaap meer is dan alleen een theatervoorstelling 

... het verhaal van Krotoa biedt een unieke kans voor dialoog. 

Het oorspronkelijke plan was dat Krotoa na de voorstellingenreeks in Kaapstad gedaan zou zijn, maar het 

tegendeel bleek waar. Theaters in Zuid-Afrika willen het stuk heel graag laten zien, en de Nederlandse 

Ambassade in Pretoria en het Consulaat in Kaapstad werken met Het Volksoperahuis samen aan een 

mogelijkheid om deze voorstelling in 2020, in het kader van o.a. de slavernijtentoonstelling die in het 

Rijksmuseum gaat plaatsvinden, als kernvoorstelling van een slavernijprogramma in Zuid-Afrika een 
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tournee te geven. Zij zien deze voorstelling als een voorbeeld van intercontinentale samenwerking 

waarbij de initiërende Nederlandse partij ruimte geeft aan de makers uit het ooit gekoloniseerde land, 

hen de artistieke en inhoudelijke ruimte biedt, en vooral: luistert naar hun verhaal.  

Voorafgaand aan die grotere tournee heeft Het Volksoperahuis met steun van de Ambassade de 

voorstelling in de zomer van 2019 vast vijf maal gepresenteerd in Bloemfontein, bij het Vrystaat 

Kunstefees. Directeur Ricardo Peach nodigde het gezelschap daarvoor uit en coproduceerde deze 

voorstellingen. Het Volksoperahuis heeft bij die gelegenheid – met steun van Dutch Culture - een pilot 

ontwikkeld voor een randprogramma dat tijdens de tournee 2020 op de verschillende speelplekken in 

Zuid-Afrika uitgerold kan worden.  

 

Net als in de totstandkoming van de voorstelling zelf is wederkerigheid van inbreng in dit 

randprogramma belangrijk. Immers, hoe anders kunnen theatermakers uit Amsterdam weten wat 

relevante vragen zijn die op dit moment in Zuid-Afrika spelen op het gebied van gedeeld erfgoed, en met 

name naar aanleiding van dit specifieke verhaal? Aanjager van het pilot project in Bloemfontein was 

Sylvia Vollenhoven, de auteur van Krotoa, Eva van de Kaap. Zij is tevens Professor of Practice, Journalism, 

Film & TV bij de Humanities Faculty van de University of Johannesburg., en schreef het boek The Keeper 

of the Kumm, een op archieven gebaseerd onderzoek naar haar eigen Khoi ancestors. Zij goot het 

randprogramma in de vorm van een call and response forum, onder de titel Speaking the Unspeakable. 

 

 
Sylvia Vollenhoven daarover: 

 

“Call-and-response has its roots in African music. In First Nation traditions, audiences are active 

participants. This is a forum where there is no boundary between artist and audience. Poets, dancers, 

musicians and storytellers will issue a call and the audience will respond. The story of Krotoa unleashes 

hurt, trauma and powerful emotions. Historic reparations, restorative justice, gender-based violence and 

even the roots of contemporary drug addiction are themes embedded in her story. It’s the kind of work 

that affords us an opportunity to speak the unspeakable. The Forum integrates art, performance, 

discussion and reflection into one seamless whole. There is no hierarchy between the performer and 

audience - just one complete story circle, digging deep for answers to complex questions. Often the 

information we need to navigate the modern world is locked away in an area of the mind that is not 

conscious. This wisdom can be unleashed by engaging with art and artists” 
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Het was voor de makers van Het Volksoperahuis een bijzondere ervaring om van deze samenkomst deel 

uit te maken en de impact van hun voorstelling zo direct te kunnen voelen. Dat kwam mede door de 

vorm van het gesprek, die ook in de nagesprekken bij de voorstelling gehanteerd werd. Een vorm, die 

Hofmeister en Scholten geïnspireerd heeft om in voorstellingen als de Blue Mondays de rol van het 

publiek als deelnemer te herwaarderen. 

 

 

Reflectie Kees Scholten: Een zomerse trip naar een koud festivalterrein in Vrijstaat. 

 
Met een huurbus reden we urenlang vanuit Johannesburg door een gebied van maïs en vee om daar in 

het centrum van Vrijstaat een stuk te spelen over de eerste Nederlander die in de 17e eeuw een 

omheining plaatste om zijn met tabak en kralen verkregen koeien. Wellicht konden we daar 50 jaar 

geleden nog trots op zijn, nu kijken we toch met zeer gemengde gevoelens terug op die episode, waar in 

feite de basis werd gelegd voor het latere apartheidsregime. 

 

In een ijskoude hal op het universiteitsterrein, slechts verwarmd door een aantal mobiele gaskachels, 

hebben we een reeks fijne voorstellingen gespeeld voor een publiek dat zeer begaan was met het 

onderwerp. De historische aanspraak op de grond is een groot onderwerp in Zuid-Afrika. Dat bleek ook 
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uit de nagesprekken. Om een klein voorbeeld te geven: gespreksdeelnemer en Khoi-chief John van Rooyen 

liep met de gedachte rond om juridisch te onderzoeken of het niet mogelijk is om van elk verkocht pakje 

rooibos- thee een percentage te geven aan de gemeenschap van the First Nation People. De Khoi, immers 

waren de eersten die rooibos als thee gebruikten en er dus gevoelsmatig het patent op hebben. 

 

Wat me verder opviel was dat een aantal jongere bezoekers ook erg ingenomen waren met de vorm. De 

scènes, afgewisseld met de songs, het springen van toen naar nu en ook het lichtplan raakte hen. De 

voorstelling werd door de jury van Vrystaat Kunstefees genomineerd in de categorie beste 

theatervoorstelling. Dit, en het feit dat onlangs hoofdrolspeelster Bianca Flanders voor haar rol in Krotoa 

een Fleur du Cap 2019 is genomineerd voor “beste actrice in een muziektheaterproductie” zegt, behalve 

over haar enorme talent, ook iets over het belang van de voorstelling in Zuid Afrika. 

 

Het randprogramma was van grote betekenis in deze serie. Zeker de samenkomsten in de cirkel 

inspireerden ons. Het delen in plaats van voorspelen van belangrijke vragen en onderwerpen, is iets wat 

we meer in onze voorstellingen willen laten gebeuren. 

 

De tournees van Krotoa, Eva van de Kaap kwamen tot stand in coproductie met Artscape, Kaapstad en 

Vrijstaat Kunstefees in Bloemfontein, en werden financieel ondersteund door Dutch Culture, de 

Ambassade in Pretoria en het Fonds Podiumkunsten. 

 

Blue Monday 

De nieuwsgierigheid naar de ontmoeting met de ander en naar de betekenis van biculturaliteit lag ten 

grondslag aan een nieuw initiatief dat Het Volksoperahuis in 2019 in samenwerking met 

schrijfster/kunstenares Marion Bloem ontplooide: de maandelijkse theatersalon Blue Monday, waarin 

hosts Hofmeister en Bloem met vaste bijdragen van Kees Scholten en muzikanten Kim Soepnel en 

Walther Muringen via muziek, theater en gesprek de persoonlijke biculturele verhalen van hun 

hoofdgasten tastbaar en invoelbaar maken. De salons spelen zich dicht op het publiek af, en de 

gesprekken en scènes zijn uitnodigend voor het publiek om op te reageren.  

De Blue Mondays worden gebouwd rond een interview met een gast: met verschillende theatrale en 

muzikale ingrediënten (een gezongen lied, een voorgelezen tekst, een gespeelde scene, een 

voorgedragen gedicht) construeert Hofmeister het plot van de avond. Een plot dat het persoonlijke 

verhaal van de gast en de maatschappelijke thema’s die daarmee worden aangeraakt in een theatrale 

context plaatst. De ervaring in het afgelopen jaar is, dat het publiek elke aflevering met een nieuw inzicht 

naar huis gaat. Hofmeister streeft ernaar hen een zo-had-ik-het-nog-niet-eerder-bekeken- moment mee 

te geven, kortom: een nieuw perspectief te bieden als tegenwicht tegen de polarisatie.  

Gasten in 2019 waren: acteur Martin Schwab, schrijvers Abdelkader Benali en Gustaaf Peek, politica Mei 

Li Vos, filmmaker Saskia Vredeveld, en cultuurhistoricus Nancy Jouwe. 
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Het Volksoperahuis organiseerde met Marion Bloem twee specials van de Blue Monday tijdens de Tong 

Tong Fair in Den Haag en bij boekhandel van der Velde in Leeuwarden en op vraag van Karavaan maakte 

het gezelschap op het format van de Blue Mondays twee voorstellingen over rouw, binnen hun 

Geestdriftprogramma in de Doopsgezinde kerken van Noord Holland. Daarin werd een combinatie 

gemaakt van de voorstelling The Long and Winding Road (2015), een persoonlijk muzikaal verhaal over 

verlies van Jef Hofmeister, met door Marion Bloem voorgelezen anekdotes uit haar boek Een Teken van 

Leven. 

Jef Hofmeister over de theatersalons…: 

Met onze maandelijkse theatersalon, die ik samen met schrijfster/kunstenares Marion Bloem opzet, 

zetten wij ons beider gemengde culturele achtergrond in om bi-culturele zaken in Nederland te 

agenderen. Of zoals wij het zelf formuleren: “om de kortsluiting die door de botsing van culturen in 

iemands hoofd ontstaat een stem geven”. De Blue Mondays vinden plaats in de kleurrijke galerie van 

Marion en zijn gescripte talkshows rond een centrale gast. Die kan van gemengde komaf zijn maar ook 

door bv. immigratie meerdere culturen met zich meedragen. 

Het publiek kijkt bij de Blue Mondays naar een bekend format: de talkshow, met dit verschil dat, op het 

gesprek met de hoofdgast na, de avond volledig gescript is. Zo zit het publiek ongemerkt in een theatrale 

ervaring, waarbij de vorm zo open en uitnodigend is dat men de ruimte voelt om te reageren. 

Dramaturgisch geven de liederen die ik samen met Kees Scholten, Walther Muringen, Kim Soepnel en 

muzikale gasten als Astrid Seriese, Deniel en Frazer Barry en Robinson Jouwe ten gehore breng, richting 

aan de avond, zowel inhoudelijk als emotioneel. Daarbij putten we uit het grote repertoire aan liederen 

dat de afgelopen jaren heb geschreven voor diverse postkoloniale volksopera’s. Het is mooi om te zien 

dat zij zich binnen de Blue Monday-context opnieuw bewijzen.  
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.. en over het Geestdrift programma: 

 

The Long and Winding Road was oorspronkelijk een Paradevoorstelling waarin ik in een reeks liederen 

mijn persoonlijke rouwproces beschrijf na het verlies van mijn vrouw. Deze voorstelling hebben wij 

gecombineerd met fragmenten uit Marion Bloem’s boek Een Teken van Leven. Daarin duidt en beschrijft 

zij de vele vormen waarin de dood zich in haar leven manifesteert. Voor Project Geestdrift hebben we in 

monumentale doopsgezinde kerken in Noord-Holland gespeeld. Het onderwerp, het format en onze 

persoonlijke toon, vielen hier duidelijk op hun plek als een muzikale kerkdienst zonder liturgie en zonder 

God.   

Al deze programma’s kwamen in 2019 tot stand in coproductie met Stichting No Mono.  
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Buurtsoap De Wasserette Draait Vrijwillig 
 
Buurtsoap De Wasserette is een beproefd concept, dat Het Volksoperahuis niet alleen in Amsterdam-

Noord, waar het 10 jaar geleden is ontstaan opzet, maar inmiddels ook in 4 andere steden. Het gaat 

daarvoor lokale samenwerkingsverbanden aan met diverse partners in de regio rondom standplaats 

Amsterdam: Amsterdam-Noord: Tolhuistuin, Almere: Corrosia en Purmerend: de Verbeelding en Hoorn: 

Schouwburg Het Park. Het doel van De Wasserette is steeds: het bevorderen van sociale cohesie in een 

buurt. Samen met deze ketenpartners heeft De Wasserette tussen begin oktober en half november 2019 

op vijf verschillende locaties in Amsterdam-Noord, Purmerend, Almere en Hoorn aangetoond nieuw 

publiek te kunnen trekken, dit nieuwe publiek de waarde van kunst te kunnen meegeven en de drempel 

naar het theater te verlagen. In Amsterdam-Noord werd het bedompte garage-theatertje in Molenwijk 

vervangen door een luchtiger zaaltje in het Zonnehuis, en dat was een goede zet: de zes afleveringen 

daar waren vrijwel uitverkocht, en de betrokkenheid van de ondernemers uit de buurt was er groot.  

 

 

 

Het Volksoperahuis werkte ook in 2019 weer met stagiairs van acteursopleiding de Trap uit Amsterdam. 

Zij regelden elke week een geschikte student om een voetbalouder te spelen. Voor de stagiaires van de 

Trap een zeer leerzame ervaring. Een dag repeteren en dan meteen: doen. Dat alles te midden van het 

acteergeweld van vaste Wasserette-acteurs Martijn Crins, Rogier Schippers en Huug van Tienhoven, die 

na jaren ervaring inmiddels in hun personages “wonen”. 
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Kees Scholten over de buurtsoap:  

Een jubileum van tien jaar Wasserette. We kijken terug op een zeer succesvolle reeks. De gedegen 

voorbereiding, die erg belangrijk is voor de buurtsoap, wierp wederom haar vruchten af. Het thema dit 

jaar was vrijwilligerswerk en wel bij de voetbalvereniging uit de buurt. In gesprekken vooraf met 

bestuursleden van de verschillende clubs: De Volewijckers in Amsterdam-Noord, ZOB in 

Zuidoostbeemster, FC Almere in Almere Haven en De Blokkers in Hoorn, kregen we een goed beeld van 

wat er speelt bij de verschillende verenigingen. 

Schrijver Marcel Lenssen en ik gebruikten die input voor deze nieuwe reeks. Publiekswerker Jeditah van 

der Meulen maakte dit jaar nog meer ondernemers warm voor een reclameboodschap in de soap, Jef 

schreef een heus voetballied, en de spelers waren in topvorm. Gastactrice Khadija Massaoudi, die de 

begeleider speelde van een jeugdteam, bracht een welkome kleur in dit verhaal rond het amateurvoetbal, 

waar sluimerende vreemdelingenhaat nogal eens de kop opsteekt. Maar bovenal was het weer bij vlagen 

hilarisch en werd er enorm gelachen. En als er iets is wat mensen verbindt, is het dat.  

In Zuidoostbeemster speelden de twee burgemeesters van Purmerend en de Beemster mee in de eerste 

aflevering. De twee gemeenten gaan binnenkort fuseren. De voorbereidende gesprekken daarover waren 

geweldig. Dat De Wasserette op deze wijze plaatsgebonden issues tot theater kan maken, vind ik echt 

iets om trots op te zijn.  
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… Jef Hofmeister over de muziek: 

Het thema vrijwilligers bij een voetbalclub zette mij aan tot het schrijven van een heus voetballied. Het 

kreeg de titel: Dit is ons seizoen. Op frisse jaren 50 marsmuziek beschrijf ik daarin de seizoenen in relatie 

tot de voetbalkalender. Zo is de herfst de mooiste tijd van het jaar omdat dan het seizoen weer begint en 

is de zomer juist een “winter” waarin niets gebeurt. Het lied is op verschillende manieren en in 

verschillende arrangementen van Walther Muringen door amateurs tijdens de soap uitgevoerd, o.a. door 

een accordeonorkest, een blaaskapel en een vrouwenkoor. 

…en Charlotte Verhoef, programmeur van de Tolhuistuin over 10 jaar samenwerking: 

Het Volksoperahuis is op initiatief van de Tolhuistuin 10 jaar geleden begonnen met een buurtsoap in de 

Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. Vanaf het prilste begin was de missie bruggen te bouwen tussen 

culturen en verschillen van buurtbewoners. In de afgelopen jaren is De Wasserette uitgegroeid tot een 

waar fenomeen, niet meer weg te denken uit de buurt. Zonder expliciet verheffend te willen zijn is het een 

probaat antwoord op de gentrificatie van Noord. De Wasserette heeft door de intelligente 

laagdrempeligheid in Amsterdam Noord een brug geslagen tussen de oorspronkelijke Noorderlingen en 

de nieuwkomers. De locatie in de Van der Pekbuurt; Café De Bult is op zo'n avond afgeladen en 

buurtbewoners wachten met smart op nieuwe afleveringen. 

Na 10 seizoenen met buurtsoap De Wasserette de spot gericht te hebben op de positie van de 

autochtone Nederlander in een veranderende volksbuurt in Amsterdam Noord, zal Het Volksoperahuis 

daarnaast, mede vanwege deze effectieve werking, samen met Theater RAST en Podium Mozaïek een 

soortgelijke soap maken met juist de nieuwkomer in de wijk in de hoofdrol. In 2020 ontwikkelen deze 

partijen hiervoor een pilot. 

 

De Moed om te Vertrekken 
 

De Moed om te Vertrekken heeft een speciale plek binnen het Volksoperahuis-aanbod. Het is geen 

voorstelling die is ingestudeerd met een mise-en-scène en een lichtplan puur gemaakt om in een theater 

te spelen. Er is wel een aantal ingrediënten en een samenbindende vertelling die in losse streken de 

ontstaansgeschiedenis van de tango vertelt, waarmee elke keer iets op maat wordt gemaakt afhankelijk 

van de plek, maar ook van de rol die de voorstelling krijgt binnen bijvoorbeeld een danssalon. 

Uitgangspunt vormen de Nederlandse vertalingen van Argentijnse tango's van Kees Scholten en de 

composities van pianiste Margreet Markerink. Een aantal jaren geleden waren die Nederlandse 

vertalingen de reden dat organisatoren van tangosalons aan Kees, zelf een amateur tangodanser, 

vroegen om die liederen tijdens een salon in twee korte sets ten gehore te brengen. Om de aanwezige 

dansers kennis te laten maken met de inhoud van de liederen waar ze al jaren op dansten, vaak zonder 

te weten waar het over ging. Dat was toen nog in samenwerking met de inmiddels overleden pianist 

Charles Janko. Later zong Kees als gast een aantal keren in het kwartet Tangata van Margreet Markerink, 
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en begon het idee te rijpen om een verhaal te maken rond de songs als historische spiegel voor de 

menselijke kanten van het migratievraagstuk. Met miljoenen immers gingen Europeanen als 

economische vluchtelingen naar de oevers van de Rio de la Plata. De vroege tango's verwoorden de 

gevoelens die daarmee gepaard gingen, en gaan. 

Dat verhaal met als titel De Moed om te Vertrekken vormt nu de basis van de optredens. Soms worden 

die als verhaalvoorstelling gebracht, zoals in 2019  in de Soefitempel in Katwijk, Klif 21 op Texel of bij Bij 

de Mensen Thuis in Deventer maar soms ook bij een tango salon als inspiratie voor de aanwezige 

dansers om inderdaad op te dansen.  

Het verhaal en de liederen worden afgewisseld met instrumentale composities van Margreet, waardoor 

de Moed om te Vertrekken het karakter krijgt van een theatraal concert. Via Margreet kwamen ook de 

violisten Emmy Storms en Gustavo Cabrera erbij. Zij zorgen met hun improvisatietalent en muzikaliteit 

voor de enorme weemoed die huist in de tango. 
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4. COMMUNICATIE – HET PUBLIEK IN 2019 

Algemene aanpak 

“Met gevoel voor de menselijke maat brengt Volksoperahuis de grootse verhalen tot de eigen volksopera-

proporties terug waarbij complexe vraagstukken worden vertaald in liederen die het hart direct raken. 

We nemen het publiek mee op reis en bouwen bruggen tussen verschillende lokale en internationale 

culturen. Door de directe en open speelstijl spreken we ook de bezoeker aan die de weg naar het theater 

minder goed weet te vinden.”  

Met de verschillende typen programma’s  die Het Volksoperahuis in 2019 ontplooide –de hernemingen,  

de buurtsoaps, de biculturele theatersalons en de postkoloniale verhalen - werd steeds een andere 

doelgroep bereikt, terwijl er tussen de vier ook overlapping was.  

De doelgroepen: 

- de reguliere theaterbezoeker  

- mensen met een bi-culturele achtergrond 

- buurtbewoners 

- relaties en partners (en relaties van partners) 

In 2019 is, naast de bestaande communicatiemiddelen om de reguliere theaterbezoeker mee te 

benaderen,  een aantal zwaartepunten in de communicatieaanpak gedefinieerd die passen bij de 

doelstelling om de voorstellingen inclusiever te maken, de beleving memorabeler, en de band met de 

bezoeker duurzamer: 

 

Persoonlijk contact: Het Volksoperahuis publiek is (deels) een publiek dat niet vanzelfsprekend met 

cultuur in aanraking komt, maar het komt wel af op de ervaring ergens deel van te zijn, tot een familie te 

behoren, zoals de Wasserette-familie, de biculturele Blue Monday familie of de Schatkist- familie, 

bestaand uit – voor een groot deel - volgers sinds het eerste uur. In de PR wordt sterk ingezet op dat 

gevoel van “er bij horen”. Makers en acteurs zijn dan ook nooit zomaar weg na de voorstelling, maar 

altijd aanspreekbaar. Het persoonlijke contact is onderdeel van het idee dat het publiek deelnemer is – 

of deel is van Het Volksoperahuis. 

Langere relaties: Buurtsoap De Wasserette heeft bewezen dat de feuilletonstructuur de beleving en 

inleving van het publiek vergroot en versterkt. Tevens groeit de verbondenheid met de groep. Het 

publiek leert de makers werkelijk kennen en vice versa: ze gaan een lange en diepgaande relatie met 

elkaar aan. Zo ontstaat een gemeenschap waarbij het publiek voelt dat De Wasserette ook van hen is. Dit 

zorgt ook voor verbinding bij het publiek onderling. Zes weken lang ontmoeten zij elkaar en voelen zich 

steeds meer verwant. Ook bij de Blue Mondays – die als serie gebracht wordt  – en bij de Schatkist 

voorstellingen ontstaat dit gevoel van onderlinge verwantschap. Publiek dat Het Volksoperhuis kent van 

de buurtsoap wordt verleid ook naar de andere programma’s te komen.  

Sociale media: Het ontstaan van een gemeenschap rondom een voorstelling sluit prefect aan bij 

communicatie via sociale media, waarbij er over en weer gereageerd kan worden op de thematiek en de 
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beleving van de voorstellingen. De voordelen van het werken aan de online communities zijn legio. 

Onder meer vergroot de interactieve communicatie de lange-termijn betrokkenheid van het publiek en 

kan er worden ingespeeld op reacties en actuele ontwikkelingen. Het streven is om een grote online 

Volksoperahuis community te vormen met daarin deelgroepen voor de drie verschillende activiteiten: de 

buurtsoaps, de theatersalons en de biculturele theatervoorstellingen.  

 

 

Bezoekers in 2019 

In 2019 bereikte Het Volksoperahuis  5945 bezoekers met zijn reguliere voorstellingen. Dat is 3285 

bezoekers minder dan gemiddeld begroot in de meerjarenaanvraag, en 2658 minder dan in 2018, toen 

Het Volksoperahuis – mede doordat het een aantal maal in de grote zaal speelde - 8603 bezoekers 

bereikte. Het gemiddelde aantal bezoekers van de reguliere voorstellingen was dit jaar 79 p/v tegenover 

110 p/v vorig jaar. Het Volksoperahuis  heeft dit jaar meer ingezet op kleine, intieme locaties en had – 

naast de serie Blue Mondays en De Wasserette - geen nieuwe (zaal)producties. De bezoekersaantallen 

van Krotoa, Eva van de Kaap bij Artscape waren boven verwachting (10 maal uitverkocht), maar bij 

Vrystaat Kunstefees vielen ze tegen. Wel werden 160 mensen bereikt met de educatieve activiteiten in 

Zuid-Afrika. Hieronder meer over de doelgroepen per voorstelling en hoe deze zijn benaderd.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Uit de Schatkist van het Volksoperahuis: De Hoer en de 

Moordenaar (572 bezoekers) 

 

Voor de reprise van de Hoer en de Moordenaar – die Het 

Volksoperahuis in een intieme café setting speelde – zijn de 

campagnes vooral gericht geweest op het trouwe publiek – 

deels een publiek dat de voorstelling 20 jaar geleden al 

eens zag, deels de HUISvrienden. Publiek dat – na de 

postkoloniale verhalen – graag weer eens de 

oorspronkelijke bron van het werk wilde zien. Het begin 

van het jaar werd aangegrepen om een serie van 10 

voorstellingen neer te zetten en het publiek werd bereikt 

via de nieuwsbrief, de vriendenbrief en social media. Ook 

ging de voorstelling mee in een aantal Amsterdams 

culturele agenda’s. 

Voor het voorstellingsbeeld was het uitgangspunt:  de 

herkenbaarheid voor specifiek die trouwe bezoekers. 

Daarom werd dezelfde collage gebruikt als 20 jaar terug. 

Opvallend was, dat de uiteindelijke bezoekers een mix 

Bestuursverslag Het Volksoperahuis 2019 18



 

 

 

 

 

waren van twee generaties: veel ouderen namen hun jong-volwassen kinderen mee. 

 

Krotoa, Eva van de Kaap –tournees Zuid-Afrika (1459 bezoekers, 160 deelnemers educatie) 

Voor zowel de voorstellingen bij Artscape in 

Kaapstad als bij Vrystaat Kunstefees in 

Bloemfontein is een samenwerking opgezet 

met de doorgewinterde publicist Allison Foat 

(DIVA PR). De ervaring leert dat de 

theaters/festivals in Zuid-Afrika zelf maar 

beperkt budget en tijd hebben voor campagnes 

rond de individuele voorstellingen, en dat het 

dus een risico is volledig op hen te varen. 

Vooral in Kaapstad heeft deze samenwerking 

zijn vruchten afgeworpen: er was enorm veel 

coverage op radio en (zelfs landelijke) TV, 

waardoor de voorstellingen al heel snel 

uitverkocht waren. Opvallend was, dat het 

publiek zeer gemengd was – van jong tot oud, 

van Khoi tot Afrikaan, iedereen was 

vertegenwoordigd.  

Dat de context waarbinnen de voorstelling 

speelt een belangrijke rol speelt voor het 

publieksbereik, is tijdens deze samenwerking 

heel helder geworden. Waar het in Nederland een uitdaging was om publiek én pers voor dit thema over 

de drempel te krijgen, viel het in Zuid-Afrika bij de voorstellingenreeks in februari 2019 volledig en 

vanzelfsprekend op zijn plek. Het verhaal van Krotoa leeft in Zuid-Afrika en er was behoefte aan een 

voorstelling waarin ruimte was voor beide perspectieven 

Na deze ervaring hadden makers en spelers bij Vrystaat Kunstefees op eenzelfde effect gehoopt, maar 

daar bleef het publiek achter bij de verwachting. De conclusie was, dat de contacten van Allison Foat zich 

vooral op de Westkaap centreren, en dat het werken met Bloemfontein - dat 900 km verderop ligt - een 

andere dynamiek kent. Ook leek het erop dat binnen het waanzinnige aanbod van een festival als 

Vrystaat Kunstefees de voorstellingen elkaar teveel concurrentie aandoen. Tenslotte was de geboden, 

wat ver van de festivalkern afgelegen, en onverwarmde. locatie voor velen een stap tever was.  
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Blue Mondays en gerelateerde programma’s (612 bezoekers) 

Voor de theatersalon Blue Monday is de doelgroep de Nederlander met een biculturele identiteit. 

Vanwege de achtergrond van initiatiefnemers Jef Hofmeister en schrijfster Marion Bloem is dat nu met 

name de Nederlands-Indische Nederlander. Echter: de hoofdgasten bij de Blue Mondays en de 

muzikanten zijn van diverse komaf en de campagnes voor de Blue Mondays worden daar per aflevering 

op afgestemd. Een nieuw publiek wordt onder meer bereikt door hen in te zetten als ambassadeur – via 

de social media kanalen van de gasten breidt Het Volksoperahuis-netwerk zich uit. Daarnaast werd er  

voor nieuw publiek per twee afleveringen een flyer en poster gemaakt. Het doel is om op termijn, net 

zoals dat nu met de gasten het geval is, het publiek van de salons zo divers mogelijk te krijgen. 

Voor de voorstellingen die we elders speelden (zoals Tong Tong Fair en Geestdrift/Karavaan) is de 

communicatie – met succes - door de organisatoren gedaan.  

 

Buurtsoap De Wasserette Draait Vrijwillig (2837 bezoekers) 

De buurtbewoner is de doelgroep, in een mix van oude bewoners en nieuwkomers. Deze doelgroep is 

vanuit de vijf verschillende speelplekken bereikt door de verhalen van de buurt serieus te nemen, een 

plek in de soap geven en de lokale ondernemers aan het project te binden en hen daarmee mede-

eigenaar van het concept te maken. Door bij de soap een publiekswerker in te zetten, zoekt Het 

Volksoperahuis de verbinding tussen de voorstellingen en doelgroepen die met reguliere marketingacties 

niet zomaar bereikt worden. De makers reageren daarbij op wat er in de omgeving speelt, en leggen 

verbinding met die omgeving, door via lokale organisaties het potentiële publiek te benaderen. Het gaat 

erom dat dit publiek geprikkeld wordt, komt kijken en zich daarna betrokken en verbonden voelt met 

Het Volksoperahuis.  

De publiciteit en marketing zijn anders aangevlogen dan de aanpak die voor het normale kleine-

zalencircuit gebruikelijk is. Lokale TV, buurtkranten, websites moesten alle gemobiliseerd worden, en dit 

moest langs persoonlijke weg. Er zijn vanaf mei 2019 vele gesprekken gevoerd met buurtwerkers, 

buurtbewoners en buurtvrijwilligers om de promotie te optimaliseren en daarop af te stemmen.  

Uiteraard is er ook weer intensief samengewerkt met de marketingafdelingen van de co-producenten 

(De Verbeelding, Het Park, Tolhuistuin, Corrosia). Bezoekers van de voorgaande edities zijn op de hoogte 

gesteld van het nieuwe seizoen. Per speellocaties zijn er persberichten rondgestuurd in de regio, is er 

regionaal geadverteerd op zowel sociale media als in de wijkbladen en zijn er posters en flyers verspreid, 

vormgegeven in de herkenbare Wasserette huisstijl. Voor De Wasserette zijn een speciaal Facebook- en 

Instagram-account actief. 

Net als in 2018 was er een samenwerking met Theaterschool de Trap. In elke aflevering speelde één 

student mee in de rol van voetbalouder. Al deze spelers hebben hun deelname aan De Wasserette actief 

gepromoot binnen hun netwerk, wat zorgde voor een nieuwe, jonge bezoekersstroom. 
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Het Volksoperahuis kijkt met grote tevredenheid 

terug op het aantal bezoekers en de bezoekersmix 

in Café de Bult (Amsterdam-Noord) en in Corrosia 

(Almere). Op de twee nieuwe plekken: het 

Zonnehuis (Amsterdam-Noord) en Zuiderhof 

(Zuidoostbeemster) was de opkomst eveneens 

boven verwachting. Café Het Gouden Hoofd 

(Blokker/Hoorn) bleef daarbij wat achter en trok 

ongeveer evenveel bezoekers als vorig jaar, terwijl 

de lokale campagne juist gericht waren op groei. 

Het Volksoperahuis kijkt ernaar uit om het publiek 

op deze locatie verder uit te breiden en heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken met hulp van de 

contacten die in de buurt zijn bestendigd. 

 

De Moed om te Vertrekken (465 bezoekers) 

Het tango-programma van Kees Scholten en Margreet Markerink (en soms met violiste Emmy Storms of 

violist Gustavo Cabrera) is een programma dat doorlopend in het aanbod zit. Het is een flexibel 

programma (1 set, 2 sets, in combinatie met een danssalon of als avondvullend programma). Omdat 

deze voorstelling veelal speelt in intieme settingen, op podia met een vaste achterban, is basis-marketing 

meestal voldoende om publiek te trekken. Dit houdt in: aanlevering pr tekst, persbericht, beeld, 

aanmaken facebook event, social media posts en advertenties (gerichte doelgroeptargeting), aanmelden 

voor online Tango-agenda’s als Torito.nl en tangokalender.nl. Als er een danssalon voor of na het 

programma georganiseerd wordt, is de betreffende dansschool een belangrijke marketingpartner. 

 

 

5. ORGANISATIE 

Het Volksoperahuis opereert lean and mean. Het heeft naast de artistieke leiding een kleine back-office 

van veelzijdige en flexibele professionals, en is in de organisatie vooral gericht op het uitzetten en naar 

het publiek brengen van haar producties. Met een realistische verdeling van activiteiten en nieuwe 

initiatieven, en met per project inzet van daarvoor relevante medewerkers, zoals de publiekswerkers, zit 

de stichting niet vast aan hoge kosten van bedrijfsvoering, al zullen deze onvermijdelijk toenemen door 

toepassing van de Fair Practice Code. Ook het team van makers en uitvoerenden wordt per productie 

bescheiden gehouden, in een redelijke verhouding tussen investering en bereik. 

Het Volksoperahuis realiseerde zijn plannen in 2019 met, naast artistiek leiders Jef Hofmeister en Kees 

Scholten, het volgende team: 
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Zakelijke leiding: Annet Huizing. Zij is begin 2018 aangetreden en heeft een ruime staat van dienst als 

zakelijk leider van onder meer dansgezelschap Emio Greco| PC (nu ICK), Stand Up Tall Productions, 

Afrovibes Festival, als fondsenwerver bij Stichting Tolhuistuin. Zij was meer dan 10 jaar hoofd productie 

van Theater Cosmic in de Nes. Zij is vennoot van The Loft vof, project management for the Arts, dat 

tevens de bureaucoördinatie voor Het Volksoperahuis verzorgt. 

Communicatie:  in februari 2018 is Nora Hulsink (o.a. Ragazze Quartet, September Me, Roode Bioscoop, 

Flint) aangetrokken, als PR- en marketing medewerker. Samen met Annet was zij verantwoordelijk voor 

het aanboren van een nieuw circuit, en voor het nodige maatwerk. Nora is per in november 2019 vast 

gaan werken bij Regazze en is in januari 2020 opgevolgd door Miska Aksular. Zij werkte hiervoor onder 

meer bij Karavaan en Zeelandia en combineert haar werk bij Theater RAST met dat bij Het 

Volksoperahuis. 

Artistiek team: Het Volksoperahuis kan putten uit een vaste kern van acteurs en musici, van wie 

sommigen, zoals acteur Arie de Mol en musici Kim Soepnel en David van Aalderen al sinds de oprichting 

bij Het Volksoperahuis betrokken zijn. Anderen zijn later  via in de postkoloniale verhalen onderdeel 

geworden van de kern, zoals musici Walther Muringen en Konkie Halmeyer.  

Het team vormgeving bestaat onder anderen uit Robert van der Hoop en Bas Peeters (decor), en Gé 

Wegman (licht). Allen hebben een behoorlijke staat van dienst in film en theater. Daarnaast werkt de 

organisatie met een vaste pool van ervaren producenten (het Productiecollectief en A-la-Car), 

publiekswerkers (o.a. Jeditah van der Meulen) en technici. 

 

Het bestuur van Het Volksoperahuis werd in 2019 gevormd door: 

Taco Ruighaver  voorzitter  directeur Stichting de Vrolijkheid 
Nevenfuncties: bestuurslid Stichting Power of Art House 

 
José Manshanden secretaris  directeur GGD Amsterdam 

Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Stichting 

Jeugdformaat; lid Raad van Toezicht Nederlandse School 

voor Openbaar Bestuur; jurylid Overheidsmanager van 

het Jaar; bestuurslid Stichting Kenniscentrum Phrenos 

Gert Born  algemeen lid  Docent burgerschap, ethiek en levensbeschouwing bij ‘ 
      ROC Top en Academie voor Psychiatrie 

Nevenfuncties: bestuurslid bij Stichting Brandon 

Ernestine Comvalius  algemeen lid  directeur van het Bijlmer Parktheater 
Nevenfuncties: voorzitter kerncommissie Cultuurnota 

2021-2024, Gemeente Utrecht; lid Externe 

Selectiecommissie Fonds Podiumkunsten; secretaris 
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Nederlandse Associatie Podiumkunsten (NAPK); lid Raad 

van Toezicht Zuidelijk Toneel; voorzitter Literair Festival 

Read My World. 

 
Cor Stam  algemeen lid  v/h programmeur bij De Verbeelding en Reuring. 

Nevenfuncties: secretaris van Stichting De Verbeelding ; 

voorzitter van Stichting Kroost (Servaes Nelissen);  lid 

Dagelijks Bestuur Cultureel Overleg Purmerend; lid 

bestuur Stichting Tuin der Lusten (tot 2019). 

Het bestuur is in 2019 viermaal formeel bijeengekomen. Gedurende het jaar zijn er tevens bilaterale 

besprekingen tussen zowel zakelijke leiding en bestuur als artistieke leiding en bestuur geweest, en heeft 

het bestuur betrokken de jaarlijkse functioneringsgesprekken gevoerd. Het bestuur is onbezoldigd.  

 

Code Cultural Governance 

Stichting Volksoperahuis heeft een bestuur-directie model. Het bestuur past de 8 principes van de Code 

Cultural Governance 2019 toe en volgt de daarin genoemde aanbevelingen. Dit wordt hieronder op 

hoofdlijnen toegelicht. 

Principe 1 De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, 

over te dragen en/of te bewaren.  

De stichting heeft maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke inbedding van haar culturele 

activiteiten als centraal uitgangspunt, met name op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. De 

bestuurders  hebben allen in het dagelijks leven een maatschappelijke/maatschappelijk betrokken 

functie en zijn zich mede daardoor bewust van de omgeving waarin de activiteiten van de stichting 

worden ontwikkeld. Het bestuur streeft ernaar diversiteit ook in haar samenstelling weerspiegeld te zien. 

 

Principe 2 De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat 

heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen 

gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).  

De stichting past dit principe toe en volgt de aanbevelingen die de Code onder dit punt noemt. Het 

bestuur heeft een jaarplanning voor de  vier vergaderingen waarin ook de omgang met de Code jaarlijks 

op de agenda staat. De aanbeveling tot publicatie op de website van de wijze waarop de organisatie de 

principes en aanbevelingen van de Code heeft toegepast; wordt met de publicatie van dit jaarverslag in  

april 2020 opgevolgd.  

 

Principe 3 Bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, 

vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met 

tegenstrijdige belangen.  
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Stichting Het Volksoperahuis past dit principe toe en voldoet aan 8 van de 9 aanbevelingen die de Code 

onder dit punt noemt (aanbeveling 3 is niet van toepassing op bestuur-directie model). Toelichting met 

betrekking tot het punt van belangenverstrengeling: De functies en nevenfuncties van het bestuur 

worden gepubliceerd in het jaarverslag. Het bestuur doet jaarlijks een zelfevaluatie, waarbij ook het punt 

van eventuele ongewenste belangenverstrengeling aan de orde komt, met de daaraan te koppelen 

acties. Als er sprake mocht zijn van tegenstrijdige belangen neemt de betrokken bestuurder niet deel aan 

de voorbereiding,beraadslaging, besluitvorming en uitvoering van de desbetreffende onderwerpen.  

 

Principe 4 Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.  

Stichting Het Volksoperahuis past dit principe toe en volgt de aanbevelingen 1, 5 en 8 die de Code onder 

dit punt noemt (aanbevelingen 2, 3, 4, 6 en 7 is niet van toepassing op bestuur-directie model). 

Toelichting bij aanbeveling 4.1: eens in de 4 jaar wordt stilgestaan bij het bestuursmodel – het laatst is 

dit gebeurd na aantreden van de nieuwe zakelijk directeur in 2018. Besloten is om - met het oog op het 

stabiliseren van de organisatie na het discontinueren van de samenwerking met Theaterzaken Via 

Rudolphi - voorlopig het bestuur-directie model te handhaven. Er is op datzelfde overgangsmoment ook 

stilgestaan bij de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en 

directie, en de taakverdeling tussen artistieke en zakelijke directie. Deze zijn vastgelegd in het 

directiestatuut.  

 

Principe 5 Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de 

resultaten van de organisatie.  

Het bestuur heeft de algemene en dagelijkse leiding aan een driekoppige directie gedelegeerd, bestaand 

uit een zakelijk leider en twee artistiek leiders en ziet toe op de implementatie van de aanbevelingen die 

onder dit principe vallen, zoals het bevorderen van goede wederzijdse betrekkingen met de interne en 

externe belanghebbenden en het vastleggen van de verdeling van taken en interne 

verantwoordelijkheden. Het bestuur houdt in dit kader onder andere een jaarlijkse evaluatie van het 

functioneren van de directie.  

 
Principe 6 Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de 

organisatie.  

Stichting Het Volksoperahuis past dit principe toe en volgt de 4 aanbevelingen die de Code onder dit 

punt noemt.  

Toelichting op aanbeveling 6.1: het bestuur ziet toe op de risicobeheersing op grond van 

kwartaalrapportages en benoemt eventuele risico’s  in de bestuursverslagen.  

Toelichting op aanbeveling 6.3: interne verantwoordelijkheid voor dagelijkse omgangsvormen en 

goverance zijn gedelegeerd aan de directie. Het bestuur ziet hier op toe. Door deze afstand is het 

bestuur in staat een vertrouwensfunctie te vervullen bij het eventueel optreden van conflicten. De 

voorzitter is daarbij het eerste aanspreekpunt. 
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Principe 7 is niet van toepassing bij een bestuur-directiemodel. Aanbevelingen 4, 9, 10, 12, 13 van dit 

principe worden wel gevolgd.  

Toelichting op aanbeveling 7.4: De directie evalueert jaarlijks de procedures met het externe 

administratiekantoor en de accountant en rapporteert daarover aan het bestuur. Eens in de vier jaar 

wordt de relatie met beide tussen directie en bestuur besproken.  

Toelichting op aanbeveling 7.9:  het eigen functioneren van het bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd 

buiten aanwezigheid van de directie. Er is een leidraad voor zelfevaluatie van het bestuur. De onderlinge 

taakverdeling tussen de bestuursleden wordt – in samenhang met de per taak op te stellen 

profielschetsen – schriftelijk vastgelegd. 

 

Principe 8 Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij  

deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. 

Stichting Het Volksoperahuis past dit principe toe en volgt de 7 aanbevelingen die de Code onder dit 

punt noemt.  

Toelichting bij aanbeveling 8.1.: het bestuur is samengesteld uit leden die gezamenlijk kennis van het 

culturele veld, de maatschappelijke omgeving, de zakelijke aspecten van de organisatie en 

ondernemerschap hebben.  

Toelichting bij aanbeveling 8.2. en 8.3: het bestuur heeft een algemene profielschets opgesteld voor 

aspirant bestuursleden waarin deze aspecten aan bod komen. Vanaf 2020 worden ook profielschetsen 

per functie opgesteld waarin de specifieke deskundigheid wordt omschreven waarmee het bestuurslid 

bijdraagt aan de kennis en expertise van het bestuur als geheel. Toekomstige vacatures voor 

bestuursleden zullen openbaar worden aangekondigd. Bij de introductie van nieuwe bestuursleden 

worden de verwachtingen omtrent taken wederzijds besproken. Het bestuur is onbezoldigd.  

Toelichting bij aanbeveling 8.4: De statutaire zittingstermijn zal in 2020 worden aangepast om te voldoen 

aan de vereisten in de Code.  In de praktijk hanteert het bestuur al een maximale zittingstermijn van 

twee maal 4 jaar, wat ook in het rooster van aftreden is opgenomen, in de statuten is deze onbegrensd. 

Bestuur en directie bekijken op welke punten de statuten (uit 1989) verder moeten worden aangepast 

en zullen met die bevindingen in de loop van 2020 de statuten notarieel laten wijzigen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Code culturele diversiteit en inclusie 

Het Volksoperahuis maakt al meer dan 30 jaar muziektheater, de laatste 15 jaar over thema’s die 

voortkomen uit de koloniale- of migratiegeschiedenis  en die intermenselijke en maatschappelijke 

verhoudingen van vandaag belichten. Door de focus op postkoloniale en biculturele verhalen te leggen, 

en dat te doen samen met makers die de effecten van die verhalen voelen in hun alledaagse realiteit  

draagt het Volksoperahuis bij aan culturele diversiteit.  
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Vertaald in de vier P’s van de code diversiteit en inclusie ziet dat er als volgt uit: 

• Het Programma van Het Volksoperahuis zet nadrukkelijk in op diversiteit door de postkoloniale en 

biculturele thematiek die het gezelschap aansnijdt. Het maakt programma’s met persoonlijke stemmen 

die biculturaliteit in zich dragen en in het werk centraal zetten en richt daarmee de blik op 

de persoonlijke effecten van kolonialisme en migratie voor mensen in Nederland. Het Volksoperahuis 

vertelt het verhaal met muziek en liederen en geeft ruimte aan de invloed van muziek uit andere 

culturen. 

• Aan Publiek bereikt het Volksoperahuis een mix van mensen die nog nooit een theater van binnen 

gezien hebben, mensen met een directe relatie tot de aangesneden thema’s en het reguliere 

theaterpubliek, 

• In het Personeelsbeleid van het gezelschap vindt de code zowel op de planken, achter de schermen als 

in het bestuur een goed verankerde plek.  

• De Partners die het Volksoperahuis zoekt, zijn vanuit hun eigen modus operandi gericht op diversiteit 

of hebben goede kennis van diversiteit en inclusie op zowel artistiek gebied als op het gebied van 

publiciteit en marketing. 

 

Het Volksoperahuis heeft daar in 2019 voor zichzelf een vijfde P aan toe gevoegd voegen, die essentieel 

is voor inclusie van groepen die niet uit zichzelf naar het theater gaan: 

De Presentatiewijze: Het Volksoperahuis brengt zijn programma’s op onverwachte, laagdrempelige 

locaties. Doordat op locaties wordt gespeeld waar het publiek “zich al ophoudt” – in het café, in de kerk, 

in het buurthuis of in een oude school, is de drempel naar de theaterbeleving afwezig.  

 
Fair Practice Code  

Het Volksoperahuis onderschrijft de gedachten achter de Fair Practice Code omtrent goed 

werkgeverschap en een goede beloning voor bij de organisatie betrokken zelfstandigen. Als 

gesubsidieerd gezelschap is dit een onmiskenbare verantwoordelijkheid. Betrokkenheid bij de 

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) helpt daarbij: dit is een belangrijke vraagbaak bij 

werkgevers- of opdrachtgeversvragen. Het Volksoperahuis is lid van het NAPK en is gehouden aan de 

CAO Toneel en Dans, en baseert de honorarium tarieven op de in de CAO voorgestelde tariefafspraken.  

 

6. FINANCIEN EN PRESTATIES 

Subsidie en overige externe financiering 

Op basis van het “Meerjarige activiteitenplan Volksoperahuis 2017-2020 ontvangt het Volksoperahuis 

per jaar €250.000 subsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK). Deze subsidie is door het FPK een aantal 

malen geïndexeerd: 1,5% in 2017, 2,5% in 2018 en 2,75% in 2019. In 2019 ontving Het Volksoperahuis 

daardoor een bedrag van € 266.875. Het totaal te ontvangen bedrag over 2017-2020 is nu €1.047.500 De 
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subsidie is opgedeeld in een vast en een variabel gedeelte. De vaste voet bedraagt €75.000,- per jaar. De 

variabele voet bedraagt €2.500,- per te realiseren voorstelling. Het Volksoperahuis zet in deze periode in 

op 70 activiteiten per jaar. Omdat het een meerjarige activiteitensubsidie is, worden in totaal 280 

activiteiten over vier jaar verantwoord. 

Naast de landelijke bijdrage van het FPK aan het Volksoperahuis kende de Nederlandse ambassade in 

Pretoria voor de Zuid-Afrikaanse tournees van Krotoa, Eva van de Kaap € 10.000 toe, Dutch Culture € 

7.500 en FPK € 7.473 (internationale reissubsidie). Voor De Wasserette kende het VSB Fonds € 20.000 

toe, Fonds voor Noord € 3.000 en AFK € 25.000. Voorts waren de coproductiebijdragen van de partners 

van belang: voor De Wasserette ontving Het Volksoperahuis aan co-productie bijdragen € 32.355 voor de 

Blue Mondays € 15.350, voor Krotoa € 6.217, in totaal € 53.922. 

 

Gerealiseerde prestaties 2019 

Producties en voorstellingen: 

Het Volksoperahuis heeft in 2019 17 producties gerealiseerd en 75 reguliere voorstellingen (zie ook 

staatje en toelichting onder 2. Activiteiten). 

De tournee van Krotoa heeft in 2019 en in Zuid-Afrika 15 reguliere voorstellingen opgeleverd: namelijk 

10 in Artscape, Kaapstad en 5 tijdens Vrystaat Kunstefees in Bloemfontein 

Begin 2019 organiseerde Het Volksoperahuis zelf 9 voorstellingen van De Hoer en de Moordenaar in 

Amsterdam, waarna nog 2 voorstellingen op uitnodiging volgden in Wijk aan Zee.  

De Blue Mondays vonden 7 maal in Amsterdam plaats, 1 maal in Den Haag en 1 maal in Leeuwarden. 

Daarnaast werd- binnen het Geestdrift programma van De Karavaan 2 maal een speciaal programma 

over rouw gerealiseerd in kerkjes in Hoorn en Alkmaar. 

De Moed om te Vertrekken speelde totaal 8 keer in het land. De optredens van Moed om te Vertrekken 

op het huiskamerfestival “Bij de mensen thuis” in Deventer – 8 maal gespeeld op twee middagen – zijn in 

de telling als 4 reguliere optredens meegenomen. De voorstelling speelde elders in het land nog vier 

maal. 

De Wasserette kende dit jaar 5 locaties en speelde op elke plek 6 maal, samen goed voor 30 

voorstellingen.  

Tenslotte organiseerde Het Volksoperahuis in Zuid-Afrika 6 educatieve activiteiten rondom Krotoa: 2 

intensieve middag forums en 4 uitgebreide nagesprekken. 
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Reflectie op de geleverde prestaties 

In 2017 speelde Het Volksoperahuis door onvoorziene omstandigheden  46 voorstellingen. Een 

onderprestatie van 24. In 2018 werden er daarvan 7 ingelopen, in 2019 5. Het opgelopen tekort aan 

speelbeurten uit 2017 wordt dus langzaam ingelopen. Door het afblazen van de tournee van Tambú naar 

Curaçao verloopt die inhaalslag trager dan gepland. Hier heeft Het Volksoperahuis dus nog wel een taak 

liggen voor het komende jaar.  

De EIQ was in 2019 27,7% iets beneden de bepaalde norm van 30%, en ongeveer gelijk vorig jaar 

(27,8%). Dat de EIQ ook in 2019 beneden de 30% bleef had een aantal oorzaken. Ten eerste is er de 

laagdrempeligheid die Het Volksoperahuis wil vasthouden voor voorstellingen als De Wasserette. De 

doelgroep in buurten als de Van der Pekbuurt of Molenwijk in Amsterdam Noord heeft vaak niets te 

besteden, en het is juist voor deze groep dat deze voorstellingen gemaakt worden. De entreeprijzen zijn 

voor deze voorstellingen bewust laag, en er worden kortingen geboden door middel van 

strippenkaarten, en op vertoon van stadspas of huisvuilpas. De publieksinkomsten uit de 30 

voorstellingen van de Wasserette (bijna 40% van het totaal aantal voorstellingen) zijn dus relatief laag. 

Ook de Blue Mondays en de Schatkist reprises zijn voor de bezoekers laagdrempelig. 

Het Volksoperahuis slaagde in 2019 in zijn missie om regelmatig buiten het reguliere theater circuit te 

spelen, op locaties “waar het publiek zich al ophoudt”, maar die nieuw gevonden plekken hebben vaak 

te weinig middelen voor een fatsoenlijke uitkoop, terwijl de kosten van het maatwerk dat op deze 

plekken geleverd wordt relatief hoog zijn.  

In 2019 speelde voorts mee dat er minder inkomsten kwamen uit de private fondsen en uit sponsoring 

dan verwacht, omdat de tournee naar Curaçao van Tambú geen doorgang kon vinden.  

Exploitatieresultaat en financiële positie 

Het exploitatieresultaat over 2019 is € 38.206 Dit bedrag komt ten goede aan de algemene reserve die 

daarmee op een batig saldo van € 60.759 komt. Hiermee heeft het Volksoperahuis een buffer.  

 
Liquiditeit 

De current ratio (de vlottende activa t.o.v. kort vreemd vermogen) is gedaald van 2,6 naar 1,6 waarmee 

de stichting voldoende in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Het kortlopende vreemde 

vermogen van € 99.312 omvat € 62.500 in 2017 vooruit ontvangen subsidie 2020 van het FPK, eerder 

nog als langlopend opgenomen.  

Solvabiliteit 

De solvabiliteit (eigen vermogen t.o.v. totale passiva) is ten opzichte van vorig boekjaar gestegen van 

0,16 naar 0,38. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen t.o.v. totale baten) is gestegen van 0,05 naar 

0,14 waar een ratio van 0,10 gewenst is om tegenvallers uit het eigen vermogen te kunnen opvangen.  
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De WNT 

Conform de Wet Normering Topinkomens is een verdere toelichting op de bezoldiging van de 

topfunctionarissen niet van toepassing. 

 
7. IMPACT EN STAKEHOLDERS 

Onze verschillende artistieke beleidslijnen kennen uiteenlopende stakeholders. Bij de buurtsoaps zijn dat 

in de eerste plaats de co-producerende partners: de vier theaters. Direct daaromheen liggen de grotere 

organisaties die zich aan het project verbinden, zoals De Alliantie in Amsterdam- Noord,  de voetbalclubs 

inde verschillende steden. Ook zijn het de kleine ondernemers die een advertentie in de buurtsoap 

inkopen, en de (culturele) organisaties die de kans krijgen een rol te spelen in een buurtsoap-

voorstelling. Tevens zijn de vakopleidingen als de AHK Toneelschool en De Trap stakeholders. 

Bij de Blue Mondays is Stichting No Mono als partner stakeholder. Daaromheen is een groeiend netwerk 

van organisaties die zich net als Het Volksoperahuis bezig houden met biculturaliteit. Deze worden 

betrokken in het benaderen van nieuwe publieksgroepen. 

In Zuid-Afrika is het Artscape Theatre Centre de voornaamste stakeholder, en na de tournees in februari 

en juli 2019 kunnen daar Vrystaat Kunstefees, het Consulaat in Kaapstad en de Ambassade in Pretoria 

aan toegevoegd worden, alsmede Dutch Culture in Amsterdam. Ook de organisaties die zich verbinden 

aan het (rand-) programma, zoals in 2019 voor Krotoa de universiteiten van Kaapstad, Johannesburg en 

Bloemfomtein rekent Het Volksoperahuis tot zijn stakeholders 

Wat betreft de fondsen: een aantal van hen is doordat zij regelmatig bijdragen, belangrijk geworden, 

zoals het Fonds Podiumkunsten, het AFK, VSB fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds. 

  

8. ANALYSE VAN KANSEN EN BEDREIGINGEN VOOR HET VOLKSOPERAHUIS 

Urgente thema’s en herkenbaarheid artistieke lijn 

De postkoloniale serie – hoe goed inhoudelijk onderbouwd, en hoe maatschappelijk urgent ook –zorgde 

de afgelopen drie jaren voor zowel kansen als bedreigingen. Er waren mooie kansen om deze 

voorstellingen in het buitenland te spelen, zoals in 2019 bleek bij het spelen van Krotoa in Kaapstad en 

Bloemfontein – het werk valt daar perfect op zijn plaats, en de vraag naar meer klinkt er luid, vanuit 

zowel theaters, festivals, scholen en ondersteunende organisaties als de ambassades. In Nederland blijkt 

het moeilijker om programmeurs en publiek te overtuigen van de urgentie van deze historische verhalen 

in de Nederlandse context. Dat is mede een reden geweest om voor de komende vier jaar persoonlijke 

biculturele verhalen die zich afspelen in het hier en nu te gaan vertellen, verhalen die dichter bij de 

belevingswereld van het publiek staan. Daar liggen bovendien ook kansen voor het aangaan van 
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partnerschappen, zoals Het Volksoperahuis voor 2020 al is begonnen met Podium Mozaïek en 

Theatergroep RAST. 

Jonge aanwas 

Kansen liggen in het betrekken van jong talent bij het werk, zoals dat ook dit jaar weer is ingezet in De 

Wasserette, met gastactrice Khadija Massaoudi en de studenten van De Trap. Ook in de postkoloniale 

stukken en de Blue Mondays is jong talent betrokken, zoals zangeres/actrice Susan Malaika Bailey in 

Greaseman (2017) en Scheveningse Kuren (2018) en actrice Bianca Flanders in Krotoa (2018). De Moed 

om te Vertrekken werd gemaakt met violiste Emmy Storms (winnaar Grachtenfestivalprijs 2019). Voor de 

continuïteit van de organisatie op de lange termijn is het belangrijk daar op in te blijven zetten. Het op 

de juiste manier betrekken van jonge makers betekent immers ook het bereiken van jongere 

doelgroepen. 

 

Eigen inkomsten 

Overaanbod op de vlakke vloeren is in het vorige bestuursverslag ter sprake gekomen. Het 

Volksoperahuis heeft daar de laatste jaren last van gehad: voorstellingen hebben veel minder dan 

vroeger in de theaters kunnen spelen en daar waar dat wel gebeurde was dat tegen relatief lage 

uitkopen. Vaak bieden deze kleine theaters alleen een partage. Kansen om dat te pareren liggen op het 

gebied van het vinden van minder gebruikelijke speelplekken. Daar is de directie in 2019 in geslaagd en 

dit afzetbeleid wordt in de komende jaren doorontwikkeld. Aan deze nieuwe aanpak kleeft echter ook 

een risico: dat het een te klein deel aan eigen inkomsten gaat opleveren. Kansen bij deze aanpak zijn er 

overigens ook: die liggen n het coproduceren met theaters en overige betrokken organisaties die zich 

kunnen vinden in de door Het Volksoperahuis aangesneden thema’s en het streven naar 

laagdrempeligheid op juist intiemere speelplekken. 

 

Vooruitblik 2020  

Het nieuwe jaar is weer ingeluid met een voorstelling uit De Schatkist van het Volksoperahuis: ditmaal De 

Zesdaagse van St. Jesus in ’t Kruis. Daarna, als laatste voorstelling binnen de reeks postkoloniale verhalen 

maakt Het Volksoperahuis in 2020 voor Oerol de voorstelling Gopala, de wachter, een locatievoorstelling 

over roofkunst. Dit, samen met Papermoon Puppet Theatre uit Yogyakarta, met wie eerder werd 

samengewerkt aan Hete Peper. In het najaar volgt daarvan een versie van die geschikt is voor kleinere 

locaties – theaters, musea. Verder continueert Het Volksoperahuis de Blue Mondays en wordt de nieuwe 

buurtsoap Chicken Halal met makers en spelers van Theatergroep RAST en Podium Mozaïek opgezet, 

een serie die in het najaar gaat lopen. In november/december trekt het gezelschap met Krotoa weer 

richting Zuid-Afrika. 
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De voorstelling De Moed om te Vertrekken blijft op het programma staan en op aanvraag wordt 

tussendoor ook oud werk teruggenomen. Bij de achterban is de vraag naar het succesvolle oudere werk 

groot, en Het Volksoperahuis wil zijn trouwe publiek graag aan zich gebonden houden, terwijl het hen 

ook blijft betrekken bij de nieuw ingeslagen wegen.  

Slotnoot: 

Op het moment van schrijven van dit verslag is er nog geen voorspelling te doen over welk van deze 

projecten onder de coronacrisis gaan lijden. Bestuur en directie van Het Volksoperahuis staan in nauw 

contact met elkaar, met de financiers en met de betreffende speelplekken over de courante 

ontwikkelingen en eventuele consequenties en sturen waar nodig en mogelijk de uitgaven op de 

activiteiten bij, met als uitgangspunt dat werknemers en opdrachtnemers niet de sluitpost moeten zijn in 

deze crisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
23 maart 2020, namens het bestuur 
Taco Tuighaver - voorzitter  
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Begroting 2020 Het Volksoperahuis 
 

    
BATEN 

 
2020 

    

 

1a. Publieksinkomsten binnenland 
 

 

Recette  €          10.546  

 

Uitkoop  €          34.000  

 

Partage  €          23.142  

 

1b Publieksinkomsten buitenland  €           5.000  

1 Publieksinkomsten totaal  €          72.688  

    
2 Sponsor inkomsten  €           2.000  

    

 

3a. Baten coproducties  €          40.731  

 

3b. Overige Inkomsten 
 

   
 €           1.000  

 

subtotaal overige inkomsten  €           1.500  

    
3. Totaal overige inkomsten  €          42.231  

    
4 Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3)  €         116.919  

    

 
6a Bijdragen particulieren incl. vrienden  €           2.500  

 
6c Bijdragen van private fondsen 

 

  
Fonds21  €          30.000  

  
Prins Bernhard Cultuurfonds  €          30.000  

  
Stichting DOEN / BGL Fonds  €          10.000  

 
subtotaal 6c bijdragen van private fondsen  €          70.000  

    
6 Overige bijdragen uit private middelen  €          72.500  

    
7 Totaal eigen inkomsten  €         189.419  

    
8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten  €         266.685  

    
12 Overige bijdragen uit publieke middelen 

 

 
Fonds Podiumkunsten projectsubsidies  €           7.500  

 
Amsterdams Fonds voor de Kunsten  €          41.625  

 
Gemeente Amsterdam - buurt 

 
 €           3.000  

 
Overige subsidies publieke middelen  €          20.000  

 
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen  €          72.125  
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13 Totaal publieke subsidies en bijdragen  €         338.810  

    
14 TOTALE BATEN  €         528.228  

    
INKOMSTENQUOTES 

 
Berekende Eigen Inkomensquote 36% 

    
Begroting 2020 Het Volksoperahuis 

 

    
LASTEN 

 
2020 

    
1 Beheerslasten personeel 

 

 
Directie & MT  €          30.000  

 
Bureaustaf  €           8.000  

 
Onkosten personeel  €           2.477  

Totaal beheerslasten personeel  €          40.477  

    
2 Beheerslasten materieel 

 

 
Huisvesting  €          11.400  

 
Bureaukosten  €          17.750  

 
Algemene publiciteit  €           2.500  

Totaal beheerslasten materieel  €          31.650  

    
3 Totale beheerslasten  €          72.127  

    
4 Activiteitenlasten personeel 

 

 
Activiteitenlasten personeel voorbereiding 

 

  
Artistieke directie  €          47.559  

  
Artistiek kader  €          16.606  

  
Uitvoerend personeel  €          50.913  

  
Productie  €          23.021  

  
Techniek  €           4.250  

  
Publiciteit  €          20.750  

  
Artistieke staf  €           3.000  

 
Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding  €         166.099  

    

 
Activiteitenlasten personeel uitvoering 

 

  
Artistieke directie  €          40.972  

  
Artistiek kader  €           1.500  

  
Uitvoerend personeel  €          84.199  
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Productie  €           9.900  

  
Techniek  €          18.150  

  
Publiciteit  €           7.000  

 
Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering  €         161.720  

    
Totale activiteitenlasten personeel  €         327.819  

    
5 Activiteitenlasten materieel 

 

 
Voorbereidingskosten 

 

  
Decors / kostuums / rekwisieten   €          19.500  

  
Techniek / electronica / huur apparatuur   €           1.000  

  
Transport / reis / verblijfkosten   €          10.400  

  
Huur ruimten   €          10.500  

  
Overige voorbereidingskosten  €           1.000  

 
Totaal voorbereidingskosten  €          42.400  

    

 
Uitvoeringskosten 

 

  
Decors - kostuums - rekwisieten - transport  €          16.150  

  
Techniek - electronica - huur apparatuur   €           7.500  

  
Sejours - reis - verblijfkosten   €          28.180  

  
Locatie - inrichting  €           6.250  

  
Immateriële productiekosten  €           3.000  

  
Horeca  €             400  

  
Overig  €           1.000  

 
Totaal uitvoeringskosten  €          62.480  

    

 
Marketing 

 

  
Publiciteit  €          20.000  

 
Totaal specifieke publiciteit  €          20.000  

    

 
Educatieve activiteiten  €           1.571  

    
Totaal activiteitenlasten materieel  €         126.451  

    
6 Totale activiteitenlasten  €         454.270  

    
7 TOTALE LASTEN  €         526.397  

    
11 Exploitatie resultaat  €           1.831  
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1. Inleiding

Doel
De doelstellingen van de stichting zijn:

Bestuur
Het bestuur van 2019 wordt gevormd door:
Functie 
Voorzitter: Taco Ruighaver
Secretaris: José Manshanden
Lid: Ernestine Comvalius
Lid: Gert Born
Lid: Cor Stam

Financiering

Resultaat
 In het verslagjaar is een positief exploitatiesaldo ontstaan van 38.206€            
Begroot was een exploitatieresultaat van 1.982€              
Verschil resultaat ten opzichte van de begroting 36.224€            

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2019 22.553€            
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2019 316.848€         
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 121.209€         

438.057€          
460.610€          

Af: Uitgaven 2019 399.851€          
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2019 60.759€            

Het produceren van audiovisuele producties en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting het Volksoperahuis ontvangt een meerjarige instellingssubsidie van het Fonds Podiumkunsten 
(FPK) in het kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020.
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1. Inleiding

Verschillen ten opzichte van Jaar Begroting

Voordelig Nadelig
Baten
Opbrengsten
Directe opbrengsten 4.761€              -€                  
Indirecte opbrengsten -€                  434€                  
Bijdragen uit private middelen -€                 11.300€           
     Totaal opbrengsten -€                 6.973€              
Bijdragen
Subsidie FP 6.875€             -€                  
Overige bijdragen uit publieke middelen 4.973€             -€                  
     Totaal bijdragen 11.848€           -€                  

Verschil baten ten opzichte van de begroting 4.875€             -€                  
Lasten
Beheerslasten: personeelslasten 8.012€             -€                  
Beheerslasten: materiële lasten 1.530€             -€                  
Activiteitenlasten: personeelslasten 34.803€           -€                  
Activiteitenlasten: materiële lasten 21.895€           -€                  
Lasten Coproducties -€                 34.922€           
Verschil lasten ten opzichte van de begroting 31.317€           -€                  

Rente en Bijzondere baten en -lasten
Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting 31€                   -€                  
Verschil bijzondere baten en lasten ten opzichte van de begroting -€                  -€                  

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting 36.224€            -€                  

Toelichting op de verschillen
Opmerking vooraf: net als in de jaarrekening 2017 en 2018 is de hier gepresenteerde verschillenanalyse 
tussen jaarbegroting en realisatie, niet tussen FPK begroting en realisatie. De reden daarvan is dat met de 
lagere toekenning van AFK (die getrapt bij Het Volksoperahuis binnenkomt via Theaterzaken Amsterdam) 
een vergelijking met die begroting van 24 februari 2016 geen goede weerspiegeling is van de daarop 
gewijzigde financiële uitgangspunten. In de FPK begroting was de bijdrage AFK opgenomen als €300.000 
over 4 jaar, in realiteit ontvangt Het Volksoperahuis via Theaterzaken Amsterdam een bedrag van 
€134.125, € 41.469 minder per jaar dan in FPK begroting voorzien.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid zijn als volgt:
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Baten:

Lasten

Ten opzichte van de jaarbegroting is het totaal aan directe opbrengsten € 4.761 hoger dan begroot.  
Onder meer waren de publieksinkomsten van Krotoa  in Kaapstad € 2.178 hoger dan verwacht en 
ontvingen we € 5.176 meer aan uitkopen, en een niet- begroot bedrag van € 261 aan partages. 
Daartegenover vielen de recettes € 997 tegen en vielen de sponsorbijdragen, die begroot waren op € 
12.500, lager uit doordat we voor De Wasserette  wel veel kleine maar niet de twee beoogde grotere 
sponsors binnenhaalden, een nadeel van €4.410.  Daarnaast was op de tournee van Tambú  – die 
vanwege een te groot financieel risico werd afgeblazen  – in de begroting een bedrag van € 2.500 aan 
sponsoring opgenomen, dit bedrag verviel met het niet-doorgaan van de tournee. Ook de reprise van The 
Long and Winding Road  ging niet door en ook het daarop begrote sponsorbedrag van € 2.500 verviel.  
Echter, de co-productiebijdragen waren in totaal € 8.922 meer dan begroot, onder meer door de niet-
voorziene coproductiebijdragen van No Mono aan de Blue Mondays  en van Vrystaat Kunstefees aan 
Krotoa . De coproductiebijdragen waren onder meer hoger dan begroot doordat we de bijdragen in natura 
(€34.922) van onze partners zowel aan kosten- en batenkant hebben opgevoerd, om naast de financiële 
bijdragen de volledige omvang van de waarde van de coproducties zichtbaar te maken. Dat verklaart 
tevens een deel van de hogere lasten onder ‘lasten coproducties’. De overige inkomsten waren €1.368 
lager dan begroot, met name doordat op de locatie waar wij speelden geen auteursrechten geheven 
konden worden, iets wat wel begroot was voor de theatertournee van The  Long and Winding Road .

De negatieve indirecte inkomsten ad € 434 waren in begroting niet voorzien. Dit was een bedrag voor nog 
te verrekenen kosten van de tournee van Krotoa  2018.

Bijdragen uit private middelen waren € 11.300 minder dan begroot: vriendenbijdragen waren € 800 
minder dan begroot, bijdragen van private fondsen vielen € 13.500 tegen, doordat de tournee van 
Tambú , waar € 20.000 aan bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Curaçao en € 3.500 van Cas di 
Kultura waren begroot, niet doorging. Echter, voor De Wasserette  ontvingen we € 10.000 meer dan 
begroot van VSB, plus €3.000 van Fonds voor Noord. 

Bij de bijdragen uit publieke middelen was met de indexatie 2019 (€ 6.875) van het Fonds in begroting 
geen rekening gehouden.

De beheerslasten personeel zijn € 8.012 lager uitgevallen dan begroot, omdat de fondsenwerving intern is 
gedaan. De materiële beheerslasten zijn €1.530 lager uitgevallen dan begroot doordat de kosten voor de 
opslag en voor algemene publiciteit meevielen, terwijl de bureaukosten iets hoger waren door 
onvoorziene internationale bankkosten. 

De activiteitenlasten personeel zijn € 34.803 lager geworden dan begroot doordat de tournees van Long 
and Winding Road  en Tambú  niet doorgingen. In de plaats van Long and Winding Road  kwamen de Blue 
Mondays,  die een minder omvangrijke begroting kenden.  Om dezelfde redenen zijn de materiële 
activiteitenlasten € 21.895 lager uitgevallen.
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2. Balans per 31 december 2019 2019 2018

ACTIVA

Vaste activa
Materiële Activa 864€                        1.097€                    

Totale vaste activa 864€                        1.097€                    

Vlottende activa
Vorderingen 120.051€                71.483€                  
Liquide Middelen 39.156€                  67.332€                  

Totaal vlottende activa 159.207€                138.815€                

TOTAAL ACTIVA 160.071€                139.912€                

PASSIVA

Eigen vermogen
Reserves 60.759€                  22.553€                  

Totaal eigen vermogen 60.759€                  22.553€                  

Langlopende Schulden -€                         62.500€                  

Kortlopende Schulden 99.312€                  54.859€                  

TOTAAL PASSIVA 160.071€                139.912€                
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3. Exploitatierekening over 2019 Jaar Begroting FPK Begroting 2018

BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland
- Recette 14.003€                 15.000€          6.500€            4.696€            
- Uitkoop 18.176€                 13.000€          37.500€          24.033€          
- Partage 261€                       -€                 7.500€            2.032€            
1b Publieksinkomsten buitenland 5.378€                    3.200€            2.500€            -€                 

1 Publieksinkomsten Totaal ###### 37.817€                 31.200€          54.000€          30.761€          

2 Sponsorinkomsten 3.090€                    12.500€          -€                 1.770€            

3a. Baten coproducties 53.922€                 45.000€          62.500€          63.476€          
3b. Overige Inkomsten 2.082€                    3.450€            2.850€            2.154€            

3. Overige Directe Inkomsten 56.004€                 48.450€          65.350€          65.630€          

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 96.911€                 92.150€          119.350€        98.161€          

5 Indirecte Opbrengsten -434€                     -€                 -€                 176€                

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 1.700€                    2.500€            1.000€            1.490€            
6b Bijdragen van bedrijven -€                        -€                 6.000€            -€                 
6c Bijdragen van private fondsen 20.000€                 33.500€          35.000€          20.000€          
6e Overige private bijdragen 3.000€                    -€                 -€                 -€                 

6 Overige bijdragen uit private middelen 24.700€                 36.000€          42.000€          21.490€          

7 Totaal Eigen Inkomsten 121.177€               128.150€        161.350€        119.827€        

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 266.875€               260.000€        250.000€        260.000€        

10 Meerjarige subsidie gemeente -€                        -€                 75.000€          50.875€          

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 49.973€                 45.000€          -€                 -€                 

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 316.848€               305.000€        325.000€        310.875€        

14 Totale baten ###### 438.025€               433.150€        486.350€        430.702€        

INKOMSTENQUOTES
Berekende Eigen Inkomensquote 27,7% 29,6% 33,2% 27,8%

Berekende Andere Inkomensquote 42,9% 42,3% 48,6% 42,0%

2019
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3. Exploitatierekening over 2019 Jaar Begroting FPK Begroting 2018

LASTEN

1 Beheerslasten personeel 40.621€                 48.633€          36.000€          47.223€          

2 Beheerslasten materieel 29.370€                 30.900€          30.000€          37.286€          

3 Totale beheerslasten 69.991€                 79.533€          66.000€          84.509€          

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 88.351€                 182.535€        152.600€        113.236€        
Activiteitenlasten personeel uitvoering 142.646€               83.265€          141.200€        135.875€        

4 Activiteitenlasten personeel 230.997€               265.800€        293.800€        249.111€        

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 2.592€                    8.500€            39.000€          34.227€          
Activiteitenlasten materieel uitvoering 49.988€                 55.335€          52.515€          40.695€          
Marketing 10.646€                 20.000€          17.535€          13.229€          
Educatieve activiteiten 715€                       2.000€            17.500€          2.825€            

5 Activiteitenlasten materieel 63.940€                 85.835€          126.550€        90.976€          

6 Lasten Coproducties 34.922€                 -€                 -€                 16.976€          

7 Totale activiteitenlasten 329.860€               351.635€        420.350€        357.063€        

8 Totale Lasten 399.851€               431.168€        486.350€        441.572€        

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 38.175€                 1.982€            -€                 -10.870€         

10 Saldo rentebaten/lasten 31€                         -€                 -€                 -€                 

12 Exploitatieresultaat 38.206€                 1.982€            -€                 -10.870€         

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)

Fte. Vast in dienst 0 0 0 0

Fte. Tijdelijk in dienst 0,75 0,89 1,74 1,26

Fte. Inhuur 3,26 3,74 4,05 3,9

Totaal Fte. personele bezetting 4,01 4,63 5,79 5,16
Aantal vrijwilligers 1 0 10 2
Fte. vrijwilligers 1 0 0,01

2019
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4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Continuiteit

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

Onderhandenwerk

Vorderingen

Schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht. Lasten 
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit RJ 640, voor zover deze niet afwijken van de 
aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten 
(FPK). De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 
plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, rekening houdend met de afschrijving en 
subsidies. De afschrijving geschiedt lineair op basis van de verwachte levensduur.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte 
diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische 
kostprijs.

Dit betreffen materiële en immateriële voorbereidingskosten verminderd met de vooruit ontvangen
inkomsten voor producties die in het volgend jaar worden uitgevoerd.

De subsidie van het Fonds Podiumkunsten (hierna 'FPK') eindigt van rechtswege met ingang van 31 december 2020. Er 
kan dus geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van tegemoetkoming of vergoeding in dat verband. Stichting 
Volksoperahuis dient dus rekening te houden met de mogelijkheid dat vanaf 1 januari 2021 geen subsidie meer wordt 
ontvangen van het FPK.  Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond 
waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuiteitsveronderstelling van Stichting Volksoperahuis. Het 
bestuur zal maatregelen treffen om eventuele langlopende verplichtingen, die zich uitstrekken naar 2021 of verder, te 
kunnen afhandelen op het moment dat voor de periode 2021-2024 geen subsidie meer wordt ontvangen. Vanwege het 
feit dat Stichting Volksoperahuis beschikt over een substantieel eigen vermogen, gaat het bestuur uit van een positieve 
continuiteitsveronderstelling. De jaarrekening is derhalve opgesteld op continuiteitsbasis.

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van transactiekosten.
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2019 per 31 december

ACTIVA 2019 2018

Vaste Activa

Materiële Activa
Aanschafwaarde per 31 december

Techniek 1.155€            -€                
Totaal aanschafwaarde 1.155€            -€                

Mutaties in boekjaar
Stand eind vorig boekjaar 1.097€            -€                

Bij: investeringen -€                1.155€            
Af: afschrijvingen -233€              -58€                

Stand eind boekjaar 864€               1.097€            

Boekwaarde per 31 december
Techniek 864€               1.097€            

Totaal boekwaarde 864€               1.097€            

Vlottende activa
Vorderingen

Debiteuren > 1 jaar -€                1.097€            
Debiteuren 45.989€         25.118€          
Totaal debiteuren 45.989€         26.215€          

Te ontvangen subsidie -€                
VSB de Wasserette 20.000€         -€                
Prins Bernhard Cultuurfonds 21.500€         20.000€          
Totaal te ontvangen subsidie 41.500€         20.000€          

Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 11.720€         2.664€            
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen 11.720€         2.664€            

Overige vorderingen
Openstaande werkvoorschotten 1.000€            984€               
Vooruitbetaalde kosten 2.798€            2.901€            
Nog te ontvangen bedragen -€                11.027€          
Nog te factureren 17.045€         7.692€            
Totaal overige vorderingen 20.842€         22.604€          

Totaal Vorderingen 120.051€       71.483€          

Liquide Middelen
Kas 132€               18€                 
ING rekening courant 3.819€            37.141€          
ING spaarrekening 35.205€         30.173€          

Totaal liquide middelen 39.156€         67.332€          
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

TOTAAL ACTIVA 160.071€      139.912€      
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2019 per 31 december 2019 2018

PASSIVA

Eigen vermogen
Saldo Algemene Reserve per 1 januari 22.553€         33.423€          
Uit resultaatbestemming 38.206€         -10.870€        
Saldo Algemene Reserve per 31 december 60.759€         22.553€          

Totaal eigen vermogen 60.759€         22.553€          

Langlopende Schulden
Vooruitontvangen subsidie FPK 2017 -€                62.500€          

Totaal Langlopende Schuld -€                62.500€          

Kortlopende Schulden

Schulden aan leveranciers
Crediteuren 13.566€         14.725€          
Totaal schulden aan leveranciers 13.566€         14.725€          

Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting 2.634€            2.493€            
Pensioenpremies 6.044€            2.573€            
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen 8.677€            5.066€            

Overige kortlopende schulden
Te betalen kosten 11.328€         32.420€          
Te betalen netto salarissen 1.728€            2.038€            
Vooruitontvangen subsidie FPK 2017 62.500€         -€                
Vakantiegeld 1.513€            385€               
Overig kortlopende schulden -€                225€               
Totaal overige kortlopende schulden 77.069€         35.068€          

Totaal kortlopende schulden 99.312€         54.859€          

TOTAAL PASSIVA 160.071€      139.912€      
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2019

Gebeurtenissen na balansdatum

Toegekende meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020
In het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2017-2020 is een
vierjarige subsidie toegekend van € 1.047.500
De subsidieopbouw 2017-2020 is als volgt:

Voorschotten 2017
Startvoorschot 62.500€         
Januari regulier 62.500€         
April 62.500€         
Juli 62.500€         
Oktober 62.500€         
Indexatie 3.750€            
Totaal 2017 316.250€       

Voorschotten 2018
Januari regulier 62.500€         
April 62.500€         
Juli 62.500€         
Oktober 62.500€         
Indexatie 10.000€         
Totaal 2018 260.000€       

Voorschotten 2019
Januari regulier 62.500€         
April 62.500€         
Juli 62.500€         
Oktober 62.500€         
Indexatie 16.875€         
Totaal 2019 266.875€       

Voorschotten 2020
Januari regulier 62.500€         
April 62.500€         
Juli 62.500€         
Oktober -€                    
Indexatie 16.875€         
Totaal 2020 204.375€       

Totaal voorschotten 2017 tm 2020 1.047.500€    

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de financiële positie per balansdatum. 
De overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn ingrijpend en hebben 
tot gevolg dat een deel van de geplande activiteiten zijn geen doorgang zal kunnen vinden. De financiële 
gevolgen zijn momenteel nog niet in te schatten.
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6. Toelichting op de exploitatierekening over 2019

BATEN 2019 Jaar Begroting FPK Begroting 2018

1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette 14.003€             15.000€            6.500€               4.696€             
Uitkoop 18.176€             13.000€            37.500€            24.033€           
Partage 261€                  -€                   7.500€               2.031€             
1b Publieksinkomsten buitenland 5.378€               3.200€               2.500€               -€                  

1 Publieksinkomsten Totaal 37.817€             31.200€            54.000€            30.760€           

2 Sponsorinkomsten 3.090€               12.500€            -€                   1.770€             

3a. Baten coproducties 53.922€             45.000€            62.500€            63.476€           
3b. Overige Inkomsten 2.850€               

Auteursrechten 17€                     1.500€               -€                   2.154€             
Verkoop bijproducten 893€                  -€                   -€                   -€                  
Horeca 787€                  1.950€               -€                   -€                  
Overig 385€                  -€                   -€                   -€                  

subtotaal overige inkomsten 2.082€               3.450€               2.850€               2.154€             

3. Overige Directe Inkomsten 56.004€             48.450€            65.350€            65.630€           

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 96.911€             92.150€            119.350€          98.160€           

5 Indirecte Opbrengsten -434€                 -€                   -€                   176€                 

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 1.700€               2.500€               1.000€               1.490€             
6b Bijdragen van bedrijven -€                   -€                   6.000€               -€                  
6c Bijdragen van private fondsen 35.000€            

VSBfonds 20.000€             -€                   -€                   -€                  
Prins Bernhard Cultuurfonds -€                   20.000€            -€                   20.000€           
BNG Cultuurfonds -€                   10.000€            -€                   -€                  
Cas di Kultura -€                   3.500€               -€                   -€                  

subtotaal 6c bijdragen van private fondsen 20.000€             33.500€            35.000€            20.000€           

6e Overige private bijdragen 3.000€               -€                   -€                   -€                  
6 Overige bijdragen uit private middelen 24.700€             36.000€            42.000€            21.490€           

7 Totaal Eigen Inkomsten 121.177€          128.150€          161.350€          119.826€         

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 266.875€          260.000€          250.000€          260.000€         

10 Meerjarige subsidie gemeente -€                   -€                   75.000€            50.875€           

12 Overige bijdragen uit publieke middelen
Fonds Podiumkunsten projectsubsidies 7.473€               -€                   -€                   -€                  
Incidentele subsidie AFK 25.000€             30.000€            -€                   -€                  
Overige subsidies publieke middelen 17.500€             15.000€            -€                   -€                  
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen 49.973€             45.000€            -€                   -€                  

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 316.848€          305.000€          325.000€          310.875€         

14 Totale baten 438.025€          433.150€          486.350€          430.701€         
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6. Toelichting op de exploitatierekening over 2019

LASTEN 2019 Jaar Begroting FPK Begroting 2018

1 Beheerslasten personeel
Zakelijke directie 29.250€             29.250€            -€                   29.447€           
Bureaustaf 8.000€               8.000€               -€                   8.000€             
Fondsenwerving - relatiebeheer -€                   9.750€               -€                   9.020€             
Vrijwilligers 2.040€               -€                   -€                   -€                  
Onkosten personeel 528€                  1.633€               -€                   426€                 
Onkosten van zzp'ers 330€                  -€                   -€                   330€                 
Overig personeel 473€                  -€                   -€                   -€                  

Totaal beheerslasten personeel 40.621€             48.633€            36.000€            47.223€           

2 Beheerslasten materieel
Huisvesting 10.219€             11.400€            -€                   17.415€           
Bureaukosten 18.440€             17.000€            -€                   16.305€           
Algemene publiciteit 664€                  2.500€               -€                   1.996€             
Afschrijvingskosten 233€                  -€                   -€                   59€                   
Bedrijfsvoertuig -€                   -€                   -€                   10€                   
Overige beheerslasten -187€                 -€                   -€                   1.501€             

Totaal beheerslasten materieel 29.370€             30.900€            30.000€            37.286€           

3 Totale beheerslasten 69.991€             79.533€            66.000€            84.509€           

4 Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten personeel voorbereiding

Artistieke directie 36.443€             17.500€            -€                   50.606€           
Artistiek kader 3.000€               45.050€            -€                   32.150€           
Uitvoerend personeel 12.129€             53.385€            -€                   4.736€             
Productie 17.280€             66.600€            -€                   8.550€             
Techniek 1.950€               -€                   -€                   2.925€             
Publiciteit 17.550€             -€                   -€                   14.000€           
Overig personeel -€                   -€                   -€                   269€                 

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding 88.351€             182.535€          152.600€          113.236€         

Activiteitenlasten personeel uitvoering
Artistieke directie 46.447€             -€                   -€                   49.445€           
Uitvoerend personeel 64.809€             34.200€            -€                   44.922€           
Productie 14.980€             19.800€            -€                   12.794€           
Techniek 15.410€             9.865€               -€                   22.639€           
Publiciteit 1.000€               19.400€            -€                   6.000€             
Vrijwilligers -€                   -€                   -€                   75€                   

Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering 142.646€          83.265€            141.200€          135.875€         

Totale activiteitenlasten personeel 230.997€          265.800€          293.800€          249.111€         

5 Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten materieel voorbereiding

Decors / kostuums / rekwisieten -€                   1.000€               -€                   4.397€             
Techniek / electronica / huur apparatuur -€                   2.750€               -€                   1.126€             
Transport / reis / verblijfkosten 2.256€               1.500€               -€                   5.419€             
Huur repetitieruimten -€                   1.500€               -€                   3.908€             
Reis en verblijf Krotoa -€                   -€                   -€                   14.449€           
Overige voorbereidingskosten 336€                  1.750€               -€                   4.928€             

Totaal voorbereidingskosten 2.592€               8.500€               39.000€            34.227€           
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6. Toelichting op de exploitatierekening over 2019

LASTEN 2019 Jaar Begroting FPK Begroting 2018

Activiteitenlasten materieel uitvoering
Decors / kostuums / rekwisieten 779€                  6.000€               -€                   555€                 
Techniek / electronica / huur apparatuur 1.682€               4.000€               -€                   500€                 
Transport / reis / verblijfkosten 36.000€             16.350€            -€                   26.449€           
Locatiekosten - huur ruimten 4.410€               5.000€               -€                   2.006€             
Immateriële productiekosten 330€                  -€                   -€                   4.348€             
Horeca 399€                  1.925€               -€                   -€                  
Randprogrammering 3.993€               1.000€               -€                   -€                  
Coproductie Greaseman -€                   -€                   -€                   5.575€             
Overige uitvoeringskosten 2.396€               21.060€            -€                   1.262€             

Totaal uitvoeringskosten 49.988€             55.335€            52.515€            40.695€           

Marketing
Publiciteit 10.646€             20.000€            -€                   13.146€           
Overig specifieke publiciteitskosten -€                   -€                   -€                   83€                   

Totaal specifieke publiciteit 10.646€             20.000€            17.535€            13.229€           

Educatieve activiteiten 715€                  2.000€               17.500€            2.825€             

Totaal activiteitenlasten materieel 63.940€             85.835€            126.550€          90.976€           

6 Lasten Coproducties 34.922€             -€                   -€                   16.976€           

7 Totale activiteitenlasten 329.860€          351.635€          420.350€          357.063€         

8 Totale Lasten 399.851€          431.168€          486.350€          441.572€         

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 38.175€             1.982€               -€                   -10.871€          

10 Saldo rentebaten/lasten 31€                     -€                   -€                   -€                  

12 Exploitatieresultaat 38.206€             1.982€               -€                   -10.871€          
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2019 Begroot 2018
Producties 
Nieuwe Productie 0 1 0
Reprises Productie 2 1 1
Nieuwe Co-productie 14 4 7
Reprise Co-productie 1 0 1
Totaal aantal uitvoeringen 17 6 9
Bezoekers per categorie producties 
Nieuwe Productie 0 0
Reprises Productie 1037 327
Nieuwe Co-productie 3449 7341
Reprise Co-productie 1459 935
Totaal aantal bezoekers 5945 0 8603
Regionale spreiding van voorstellingen/concerten 

Noord 1 6 3
Oost 4 4 2
Midden 6 9 12
West 19 10 18
Zuid 0 3 1
Amsterdam 28 16 21
Rotterdam 0 3 2
Den Haag 1 8 7
Utrecht 1 3 1
Buitenland 15 8 10
Totaal 75 70 77
Waarvan in standplaats 28 16 21
Waarvan schoolvoorstellingen 0 2
Regionale spreiding van bezoekers 
Noord 40 129

Oost 184 88

Midden 497 1124

West 1565 1006

Zuid 0 92

Amsterdam 2042 1555

Rotterdam 0 96

Den Haag 120 3487

Utrecht 38 50

Buitenland 1459 1040 976

Totaal 5945 9230 8603
Waarvan in standplaats 2042 1555
Waarvan schoolvoorstellingen 0 437

7. Prestatieverantwoording volgens model III
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2019 Begroot 2018
Aanvullende gegevens bezoekers 
Reguliere voorstellingen 5945 9230 8166
Schoolvoorstellingen 0 0 437
Totaal 5945 9230 8603
Waarvan betalend (regulier) 4880 9138 6801
Waarvan niet betalend (regulier) 1065 92 1802
Totaal aantal bezoekers regulier 5945 9230 8603
Aanvullende gegevens bezoeken 
Educatieve activiteiten 6 10 15
Inleidingen 0 10 0
Anders/Overige (toe te lichten in verslag) 0 5 3
Totalen 6 25 18
Aantal voorstellingen over de drie circuits (kleine zaal, midden, 
grote zaal) 

grote zaal (> 400 stoelen) 7
kleine zaal (<= 400 stoelen) 75 70 70
Totaal aantal uitvoeringen 75 70 77

7. Prestatieverantwoording volgens model III
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8. Speellijst volgens model IV

Datum Productie

Aantal 
bezoe-
kers

Betalen- 
de

 bezoe-
kers Capaciteit Locatie

11-jan-19 De Hoer en de Moordenaar 33 30 50 Studio 239

12-jan-19 De Hoer en de Moordenaar 40 36 50 Studio 239

13-jan-19 De Hoer en de Moordenaar 37 28 50 Studio 239

13-jan-19 De Hoer en de Moordenaar 37 35 50 Studio 239

17-jan-19 De Hoer en de Moordenaar 44 40 50 Studio 239

18-jan-19 De Hoer en de Moordenaar 47 41 50 Studio 239

19-jan-19 De Hoer en de Moordenaar 49 47 50 Studio 239

20-jan-19 De Hoer en de Moordenaar 44 32 50 Studio 239

20-jan-19 De Hoer en de Moordenaar 51 41 51 Studio 239

26-jan-19 De Moed om te Vertrekken 120 100 120 Soefitempel

7-feb-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 129 107 129 Artscape

8-feb-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 129 19 129 Artscape

9-feb-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 128 119 129 Artscape

9-feb-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 129 125 129 Artscape

12-feb-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 123 103 129 Artscape

13-feb-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 128 125 129 Artscape

14-feb-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 129 123 129 Artscape

15-feb-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 129 124 129 Artscape

16-feb-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 129 118 129 Artscape

16-feb-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 128 121 129 Artscape

24-mrt-19 De Moed om te Vertrekken 18 14 200 Klif 12

1-apr-19 Blue Monday #1 47 0 50 Gallerie Inside Out

13-apr-19 De Hoer en de Moordenaar 100 0 100 Café De Zon

14-apr-19 De Hoer en de Moordenaar 90 72 100 Café De Zon

6-mei-19 Blue Monday #2 35 19 50 Gallerie Inside Out

17-mei-19 De Moed om te Vertrekken 105 98 120 Doopsgezinde Kerk

18-mei-19 De Moed om te Vertrekken 26 25 26 Bij de Mensen Thuis 

18-mei-19 De Moed om te Vertrekken 26 25 26 Bij de Mensen Thuis 

18-mei-19 De Moed om te Vertrekken 26 25 26 Bij de Mensen Thuis 

18-mei-19 De Moed om te Vertrekken 26 25 26 Bij de Mensen Thuis 

19-mei-19 De Moed om te Vertrekken 20 15 27 Bij de Mensen Thuis 

19-mei-19 De Moed om te Vertrekken 20 15 27 Bij de Mensen Thuis 

19-mei-19 De Moed om te Vertrekken 20 15 27 Bij de Mensen Thuis 

19-mei-19 De Moed om te Vertrekken 20 15 27 Bij de Mensen Thuis 

25-mei-19 Blue Monday Extern 120 120 200 Tong Tong Fair

3-jun-19 Blue Monday #3 36 26 50 Gallerie Inside Out

22-jun-19 Blue Monday Extern 40 0 100 Slauerhoff Boekhandel vd Velde

1-jul-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 74 22 156 Vrystaat Kunstefees

2-jul-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 26 20 156 Vrystaat Kunstefees

3-jul-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 26 20 156 Vrystaat Kunstefees

4-jul-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 26 20 156 Vrystaat Kunstefees

4-jul-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 26 20 156 Vrystaat Kunstefees

2-sep-19 Blue Monday #4 45 35 50 Gallerie Inside Out

1-okt-19 Blue Monday #5 28 11 50 Gallerie Inside Out

6-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig 64 58 100 Het Zonnehuis- kleine zaal

7-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Zuidoostbeemster 117 83 120 Recreatiezaal Zuiderhof

8-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig De Bult 120 99 190 Café De Bult

9-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Corrosia 81 71 85 Foyer Corrosia

10-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Blokker 46 41 80 Café Het Gouden Hoofd

13-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Zonnehuis 83 78 100 Het Zonnehuis- kleine zaal

14-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Zuidoostbeemster 116 84 120 Recreatiezaal Zuiderhof

15-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig De Bult 141 131 190 Café De Bult

16-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Corrosia 85 78 85 Foyer Corrosia

17-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Blokker 47 42 80 Café Het Gouden Hoofd

20-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Zonnehuis 119 88 120 Het Zonnehuis- kleine zaal
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Datum Productie

Aantal 
bezoe-
kers

Betalen- 
de
 bezoe- Capaciteit Locatie

21-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Zuidoostbeemster 110 86 120 Recreatiezaal Zuiderhof

22-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig De Bult 127 119 190 Café De Bult

23-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Corrosia 81 77 85 Foyer Corrosia

24-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Blokker 46 41 80 Café Het Gouden Hoofd

27-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Zonnehuis 78 73 100 Het Zonnehuis- kleine zaal

28-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Zuidoostbeemster 112 83 120 Recreatiezaal Zuiderhof

29-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig De Bult 125 115 190 Café De Bult

30-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Corrosia 84 74 85 Foyer Corrosia

31-okt-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Blokker 47 42 80 Café Het Gouden Hoofd

1-nov-19 Long and Winding Road/Een Teken van Leven 88 81 100 Doopsgezinde Kerk

3-nov-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Zonnehuis 113 106 120 Het Zonnehuis- kleine zaal

4-nov-19 Blue Monday #6 41 31 50 Gallerie Inside Out

4-nov-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Zuidoostbeemster 106 82 120 Recreatiezaal Zuiderhof

5-nov-19 De Wasserette Draait Vrijwillig De Bult 136 111 190 Café De Bult

6-nov-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Corrosia 86 80 86 Foyer Corrosia

7-nov-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Blokker 46 41 80 Café Het Gouden Hoofd

10-nov-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Zonnehuis 99 94 100 Het Zonnehuis- kleine zaal

11-nov-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Zuidoostbeemster 106 91 120 Recreatiezaal Zuiderhof

12-nov-19 De Wasserette Draait Vrijwillig De Bult 188 163 190 Café De Bult

13-nov-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Corrosia 80 77 85 Foyer Corrosia

14-nov-19 De Wasserette Draait Vrijwillig Blokker 48 42 80 Café Het Gouden Hoofd

29-nov-19 Long and Winding Road/Een Teken van Leven 97 90 100 Foreestenhuis

1-dec-19 De Moed om te Vertrekken 38 31 80 Schiller Theater 

2-dec-19 Blue Monday #7 35 26 50 Gallerie Inside Out

Totaal aantal bezoekers reguliere activiteiten 5945

Educatieve activiteiten
2-feb-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 40 0 50 Artscape

29-jun-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 40 0 50 Vrystaat Kunstefees

1-jul-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 20 0 156 Vrystaat Kunstefees

2-jul-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 20 0 156 Vrystaat Kunstefees

3-jul-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 20 0 156 Vrystaat Kunstefees

4-jul-19 Krotoa Zuid-Afrika 2019 20 0 156 Vrystaat Kunstefees

Totaal aantal bezoekers educatieve activiteiten 160
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9. Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties volgens model V

Klein/Midden Groot Totalen

Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie 2.500€             -€                  nvt

aantal subsidiabel tot en met verslagjaar 210 0 210

Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar 190 8 198

Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld) 198 0 198

Eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar 12 0 12

Tegenwaarde eventuele onderprestatie 30.000€           -€                  30.000€          
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Afgegeven ten behoeve van het Fonds Podiumkunsten 

Aan: het bestuur van Stichting Volksoperahuis

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport op pagina 39 tot en met pagina 48 opgenomen jaarrekening 2019 van 
Stichting Volksoperahuis te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Volksoperahuis op 31 december 2019 en van het 
resultaat over 2019 in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten;

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming 
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de 
subsidiebeschikking en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 
van het Fonds Podiumkunsten.

De jaarrekening bestaat uit:

1) de balans per 31 december 2019;

2) de staat van baten en lasten over 2019; en

3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
Controlestandaarden vallen en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020 van het 
Fonds Podiumkunsten. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Volksoperahuis zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.



B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties 
zonder winststreven en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 
van het Fonds Podiumkunsten is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen 
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven
en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds 
Podiumkunsten. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in 
de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met 
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de 
subsidiebeschikking en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 
van het Fonds Podiumkunsten.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet-
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur 
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.



Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring.

Hilversum, 23 maart 2020

KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

T. Wagenaar AA



Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020 van het Fonds 
Podiumkunsten, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van 
baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit.

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, 
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.




