
Studio de Bakkerij
Jaarrekening 2018

  296 activiteiten

 4 eigen producties     

 16.840 bezoekers   

 10 kernteamleden

 40 vrijwillige medewerkers 

 3 eigen festivals 
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BESTUURSVERSLAG 2018 
 
 
NAAM, RECHTSVORM EN VESTIGINGSPLAATS 
 
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij is een stichting, opgericht op 5 december 2011 en heeft 
als vestigingsplaats Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
54091470. De stichting is aangemerkt als ANBI stichting.  
 
DOELSTELLING 
 
■ Het verbeteren en aanleren van taalcommunicatie bij diverse doelgroepen door middel van 

theatrale educatieve projecten. 
■ Het ontwikkelen van theaterproducties die het publiek op een, voor hen vernieuwende ma-

nier, met taal in aanraking brengt. 
■ Het ontwikkelen van theaterteksten die ontstaan vanuit verhalen uit de stad en de buurt die 

speelbaar zijn voor diverse groepen. 
■ Jong talent vanuit zowel het amateur als het professionele circuit een kans te geven zich te 

ontwikkelen op het vlak van teksttheater en taaleducatie. 
 
De statutaire doelstelling is in 2018 ongewijzigd.  
Studio de Bakkerij streeft deze doelstellingen na door: 
 
■ het voeren van een diverse zaalprogrammering voor een breed publiek. Bij 80% van de 

zaalprogrammering is er een connectie met taal/literatuur; 
■ binnen de zaalprogrammering 70% springplankprogrammering te programmeren.                                 

Springplankprogrammering is programmering van jonge theatermakers die hun eerste 
stappen in de professionele wereld zetten; 

■ diverse theatervoorstellingen spelen door Nederland die geproduceerd zijn door Studio de 
Bakkerij; 

■ een theaterfestival te organiseren voor beginnend theatermakers; 
■ een peuterfestival te organiseren om jonge kinderen in aanraking te laten komen met theater 

en taal. 
 
BESTUUR EN TOEZICHT 
 
Studio de Bakkerij heeft een Raad van Toezicht model.  
 
Directeur-bestuurder is M.J. Bakker – de Prouw. 
De Raad van Toezicht is gedurende 2018 als volgt samengesteld: 
n E. Barioglu 
n S. Belhaj 
n C.S. Dekker - Buijs  
n M.B.M. Kooman - Van Velzen, afgetreden 01-05-2018  
n R.P. Krouwer, afgetreden 01-12-2018  
n S.J.J. van Marion 
n B.B. Westerveld, aangetreden 24-09-2018   
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De samenstelling van de Raad van Toezicht is divers in zowel geslacht, leeftijd als afkomst. Er 
bestaan geen persoonlijke relaties tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht. 
Daarnaast bestaan er geen verstrengelde belangen tussen de dagelijkse werkzaamheden van de 
leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. Hiermee voldoet Studio de Bakkerij 
aan de Governance Code Cultuur. 
 
BEZOLDIGINGSBELEID 
 
De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De directeur-bestuurder is niet in dienst bij Studio de Bakkerij. 
Met hem is een managementovereenkomst afgesloten voor de duur van 10 jaar, met een 
opzegtermijn van 6 maanden. De bezoldiging van de directeur-bestuurder bestaat alleen uit een 
vast beloningscomponent en is gebaseerd op de CAO Nederlandse Podia 2017-2019. De directeur-
bestuurder draagt zelf zorg voor pensioen en sociale verzekeringen. 
 
De bezoldiging van de directeur-bestuurder is niet opgenomen, omdat deze opgave herleidbaar is 
tot een enkele natuurlijke persoon en de WNT niet van toepassing is.  
 
ONZE ACTIVITEITEN IN 2018 
 
Studio de Bakkerij is opgenomen als presentatieinstelling  in het Rotterdamse Cultuurplan 2017-
2020. Als presentatie instelling is de programmering in 2018 de belangrijkste pijler binnen de acti-
viteiten geweest. 
 
Naast de zaalprogrammering van Studio de Bakkerij hebben de volgende activiteiten plaatsgevon-
den: 
 
- schoolvoorstellingen van de eigen producties 'Brieven uit de Oorlog', 'Ik woon in het Aflabed' en 

'Spelen met de Koningin' in eigen zaal en door het land; 
- produceren van de eigen kerstproductie 'Rotterdam Vergeet je Niet'; 
- in samenwerking met Theater Dakota in Den Haag het produceren van 'het Springplankfestival', 

theaterfestival voor jonge theatermakers;  
- verzorgen van het jeugdprogramma en scholendag voor Open Monumentendag Rotterdam; 
- produceren van de jeugdfestivals 'de Zoete Inval' en 'het Krentenbollenfestival'; 
- produceren van een reeks ‘Koekieboekie’ voorleesochtenden; 
- produceren van de talkshow van Oma Greet, 'De HavenloodsLive'; 
- produceren van interactieve ‘JA’avonden van onze Jongeren Ambassadeurs; 
- diverse exposities van jonge kunstenaars in de expositieruimte van Studio de Bakkerij; 
- diverse programmeringen via verhuur aan 'Cinenoord' en amateurverenigingen. 
 
ONZE KRACHT IS LOKAAL 
 
De lijn die is ingezet in 2017, het eerste jaar van de cultuurplan periode Rotterdam, is in 2018 door-
gezet. De kracht van Studio de Bakkerij is lokaal werken. Onze wijkverbinder heeft stevige grip ge-
kregen op wijk wat vooral zichtbaar is in de vele samenwerkingsverbanden die er rond de verschil-
lende programma’s zijn ontstaan. 
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Partners vanuit het welzijn, onderwijs en ook particuliere initiatieven weten Studio de Bakkerij 
steeds beter te vinden. Zo is er een bijzondere samenwerking met het Laurens College opgestart 
om leerlingen zowel binnen als buiten schooltijd bij Studio de Bakkerij te betrekken. 
Ook de samenwerking met ‘Peuter en Co’ heeft zich verder ontwikkeld. Na 3 jaar alleen de peuters 
in Rotterdam Noord te bedienen heeft de organisatie gevraagd of Studio de Bakkerij alle peuters 
uit hun organisatie Rotterdam breed een theaterervaring kan leveren. Om aan deze vraag te kun-
nen voldoen is de samenwerking met Theater Zuidplein en MAAS Theater en Dans opgezocht. Zodat 
alle peuters in hun eigen omgeving een lokale theaterervaring zullen meemaken. Gezamenlijk ont-
vangen wij in seizoen 2018-2019 in totaal 2800 peuters een begeleider. We zijn blij te zien dat de 
samenwerking met Peuter en Co nog steeds vruchtbaar blijft. 

In 2018 is een aanvraag gedaan bij het Fonds Cultuurparticipatie voor de nieuwe regeling ‘Mee-
MaakPodium’. 18 Nederlandse instellingen die volgens het fonds al langer met participatie bezig 
zijn worden door het fonds in 2019 en 2020 ondersteund met een bijdrage van 50K per jaar om hun 
participatie activiteiten te verstevigen. Het fonds heeft Studio de Bakkerij als 1 van deze 18 Mee-
MaakPodia aangewezen. ‘De commissie ziet een oprechte interesse in de groepen waarmee gewerkt 
wordt. Ook met verschillende partijen uit de stad weten ze aansluiting te vinden.‘ – beoordeling 
Fonds Cultuurparticipatie. Deze toekenning en beoordeling bevestigt ons in onze visie dat onze 
kracht lokaal werken is, met de buurt en voor de buurt. 

Naast de toekenning van het Fonds van Cultuurparticipatie is Studio de Bakkerij ook voor de jaren 
2018 en 2019 binnen de regeling ‘SKIP’ (Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering) van 
Fonds Podiumkunsten gehonoreerd als categorie 2 podium. De jaren hiervoor viel Studio de Bakke-
rij in categorie 1. Door deze honorering hebben we in 2018 enkele grotere namen kunnen program-
meren waar vraag naar is in de wijk. Met name de duurdere comedyprogrammeringen, om meer 
jong publiek aan ons te binnen, zijn door deze regeling betaalbaar voor ons. 
 
VERBOUWING 
 
Naast alle programma activiteiten heeft Studio de Bakkerij verbouwd. In de zomer is het theater 
twee weken gesloten geweest voor publiek. In deze periode is de dakconstructie van het theater 
aangepakt waar betonrot in zat en het dak is geïsoleerd. 
Tegelijkertijd is de technische infrastructuur aangepast zodat vanaf de zomer 2018 ook gewerkt kan 
worden met LED verlichting. Dankzij een goede voorbereiding en geen onverwachte verassingen is 
de verbouwing zoals gepland verlopen en konden wij na deze twee weken weer publiek ontvangen 
voor de laatste weken van het kinderfestival ‘De Zoete Inval’. 
 
PUBLIEKSBEREIK 
 
Met alle activiteiten heeft Studio de Bakkerij in 2018 een totaalaantal van 16.204 mensen bereikt. 
De verwachting was dat door de afname van de externe projecten het bereik in 2018 zou dalen. 
Echter is dit ongeveer gelijk gebleven door een goed lopende en vollere programmering in de eigen 
theaterzaal. Vanwege het stoppen van de voorstelling Brieven uit de Oorlog zal in 2019 rekening 
moeten worden gehouden met een kleiner bereik. Het lokale bereik zal naar alle verwachtingen 
wel op niveau blijven en zelfs groeien door groeiende lokale activiteiten. 
 
Ook in voor 2018 hebben data aangeleverd voor het onderzoek dat Rotterdam Festivals namens de 
Werkroep Publieksbereik uitvoert naar het cultuurpubliek in Rotterdam.   
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CULTURELE DIVERSITEIT 
 
Rotterdam Noord is zeer divers. Studio de Bakkerij zoekt in haar beleid op het vlak van personele 
bezetting, programmering, publieksbereik en partners naar deze zelfde diversiteit. 
 
Team 
We zijn trots dat het team van Studio de Bakkerij (betaald en vrijwillig) een grote diversiteit laat 
zien. Er is een grote diversiteit aan leeftijden (van 16 tot 70). Een verdeling man vrouw van 50-50 
in het betaalde team, in het vrijwilligers team is deze verdeling in 2018 ook beter geworden ten 
opzichte van vorige jaren.  
 
In 2018 zijn er zowel in het betaalde team als het vrijwilligersteam meer medewerkers gekomen 
met een niet-westerse achtergrond. In het aannamebeleid is dit een aandachtspunt geweest. 
 
Omdat er binnen het vrijwilligersteam meer ruimte is voor verbreding (er zijn in 2018 weinig 
plekken binnen het betaalde team vrijgekomen) is hier ook de grootste diversiteitsverandering te 
zien. Diverse vrijwilligersorganisaties vinden ons steeds beter en vrijwilligers van verschillende 
komaf voelen zich thuis in Studio de Bakkerij. We creëren een veilige omgeving voor mensen die 
taalkundig nog niet helemaal mee kunnen komen in deze maatschappij. Ook hierin voorzien we als 
theater in een behoefte om kennis op te doen en een leerervaring te hebben. 
 
Naast bovenstaande zaken is Studio de Bakkerij trots op het hebben van meerdere medewerkers 
en vrijwilligers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt die in Studio de Bakkerij weer een 
toekomstperspectief opbouwen.  
 
Programmering 
In de programmering heeft Studio de Bakkerij in 2018 ruimte geboden aan jonge makers en 
gevestigde namen. Vanaf de oprichting staat de programmering van het theater bekend om de 
grote diversiteit. Van jeugdtheater, tot wereldmuziek en van spoken-word tot experimentele mime 
voorstellingen. 
 
In 2018 heeft Stichting de Kosmopoliet ook ruimte gekregen om te repeteren en te monteren in 
Studio de Bakkerij. Stichting de Kosmopoliet maakt theater over migratieproblematieken en zoekt 
naar een verbinding met de eerste generatie migranten in Nederland. Het was een fijne 
samenwerking die voor beide partijen prettig is geweest. 
 
Publiek 
Studio de Bakkerij streeft ernaar om met de programmering een divers publiek te bereiken uit de 
wijk rond het theater. Dit verwachtten we te bereiken door het aanbieden van een vraaggerichte 
programmering, die tot stand komt door het gesprek te voeren met de bewoners van Rotterdam 
Noord. De uitslag van het onderzoek publieksbereik van Rotterdam Festivals laat zien dat dit ook 
het geval is. Een conclusie die uit dit onderzoek komt is:  
“Studio de Bakkerij heeft een lokale aantrekkingskracht en weet de buurtbewoners goed aan te 
spreken met hun aanbod. Studio de Bakkerij onderscheidt zich hiermee van andere cultuurplanin-
stellingen.”  
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Ook blijkt uit het onderzoek dat we beter dan in 2017 de Stedelijke Toekomstbouwers* weten te 
trekken. We verwachten dat de toename van deze doelgroep komt door onze toegankelijke festi-
vals en gratis voorleesfeesten. 
Voor 2019 zetten wij in de Stadse Alleseters* te behouden en nog meer de Stedelijke Toekomst-
bouwers te bereiken. Dit doen we door de bewoners centraal te stellen in ons programma en sa-
men met deze doelgroepen programma’s te produceren. 

* Benamingen voor van de verschillende Rotterdamse culturele doelgroepen binnen het publieksonderzoek van Rotterdam Festivals 

Partners 
Samenwerken zit Studio de Bakkerij in het DNA. Zonder onze partners waren we nooit zo succesvol 
geworden. Ook in 2018 zijn samenwerkingen met welzijnsinstellingen, scholen, andere culturele 
instellingen en particulieren bewerkstelligt. Het betrekken van partners blijft zorgen voor nieuwe 
bezoekers en meer bereik in Rotterdam Noord. Naast een culturele waarde hebben we door de 
samenwerkingen met welzijn en onderwijs ook een grote sociale en educatieve waarde als 
instelling. 
 
In 2018 is een start gemaakt met de samenwerking met het Laurens College. Zij willen als school 
dat leerlingen niet alleen kennis maken met de grote instellingen maar juist met een instelling waar 
zij als leerlingen als individuen worden gezien en niet als klassen. 
 
De hoeveelheid samenwerkingen zorgt wel voor een werkdruk verhoging. Het aantal uren dat de 
wijkverbinder voor Studio de Bakkerij werkt is structureel te weinig en heeft in de toekomst 
aandacht nodig. Veel voortvloeiende productionele taken komen nu ook voor haar rekening. Hier 
zal in 2019 ondersteuning voor worden geworven. 
 
INHOUDELIJK ACTIVITEITENVERSLAG 
 
Bij de stichting is een uitgebreid inhoudelijk activiteitenverslag op te vragen. 
 
RISICOMANAGMENT 
 
In 2018 heeft geen formeel risicomanagement proces plaatsgevonden. Wel is in de eerste maanden 
van 2019 een AOIB-handboek opgesteld dat input zal zijn voor een risicomanagement inventarisatie 
in 2019. 
 
RESULTAAT EN BELEID MET BETREKKING TOT VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Om voldoende vermogen te hebben om tegenvallers op te 
vangen, wordt gestreefd naar een vermogen van 10%-15% van de jaarlijkse exploitatielasten. Even-
tuele overschotten in een boekjaar zullen als Algemene Reserve worden aangehouden. Deze reser-
ves kunnen als vrij besteedbaar vermogen worden aangewend indachtig de doelstelling van de 
stichting. 
 

In 2018 is een negatief resultaat van  € 39.336 behaald.  
 
Voor € 30.000 hiervan wordt, zoals in 2017 besloten, de bestemming Verduurzaming aangespro-
ken.   
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Voor het resterende negatieve resultaat van € 9.336 wordt de algemene reserve aangesproken, die 
daarmee uitkomt op € 14.927. Dit is minder dan het streefvermogen. In de komende jaren hopen 
we dit streef vermogen weer op peil te krijgen 
 

Het is de stichting niet toegestaan vermogen uit te keren aan bestuursleden of de oprichters. 
 
VERWACHTINGEN VOOR 2019 
 
2019 zal in het teken staan van het vormen van de nieuwe beleidsplannen 2021-2024. Hiervoor is 
een externe schrijver aangetrokken die het team van Studio de Bakkerij en de directeur zal bege-
leiden in het proces. 
 
Vanwege de aanmerking als MeeMaakPodium door het fonds cultuurparticipatie kunnen we onze 
inzet op participatief werken vergroten en meer activiteiten op dit gebied gaan ondernemen. Het 
organiseren van een wijkfestival in het Liskwartier is een nieuwe activiteit die komend jaar in sa-
menwerking met diverse partijen uit Rotterdam-Noord wordt ontwikkeld. 
 
Ook zal er een nieuwe jeugdvoorstelling ‘Mama is niet Bang‘ worden geproduceerd. Studio de Bak-
kerij heeft hier de jonge maker Annelies Hoeneveld voor aangetrokken. Deze voorstelling zal via het 
cultuurmenu van de KC-R spelen op basisscholen in Rotterdam. Daarnaast zal de voorstelling de 
huizen van de wijk in Rotterdam aandoen om ook weer lokaal publiek te bedienen. 
 
In 2019 zal in coproductie met Theater en Filmhuis Dakota in Den Haag de voorstelling ‘Keet‘ wor-
den ontwikkeld. Een voorstelling in de decembermaand die dit jaar vanuit verhalen uit Rotterdam 
Noord wordt ontwikkeld en zal spelen in verschillende bouwketen die we zullen plaatsen in de wijk. 
 
Kortom 2019 zal weer een jaar van meemaken en meedoen zijn! Wij kijken er naar uit.  
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Begroting 2019 

 
 
  

Begroting 
ingediend bij 
gemeente

BATEN 2019
€

Directe inkomsten 81.150            
Indirecte inkomsten 211.070          
Totaal eigen inkomsten 292.220          

Meerjarige subsidie Cultuurfonds 16.500            
Subsidie gemeente Rotterdam ihkv Cultuurplan 125.093          
Overige subsidies uit publieke middelen 85.000            
Totaal subsidies 226.593          

TOTAAL BATEN 518.813          

LASTEN

Beheerslasten personeel 36.500            
Beheerslasten materieel 83.293            
Totaal beheerslasten 119.793          

Activiteitenlasten personeel 233.900          
Activiteitenlasten materieel 165.120          
Totaal activiteitenlasten 399.020          

TOTAAL LASTEN 518.813          

Saldo uit gewone bedrijfsvoering -                   
Saldo uit rentebaten/-lasten -                   
Saldo bijzondere baten/lasten -                   

RESULTAAT -                   
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TOT SLOT 
 
Studio de Bakkerij kijkt terug op een mooi jaar waarin het realiseren van veel activiteiten hand in 
hand gingen met het realiseren van een grote verbouwing. We zijn blij dat het pand weer fysiek 
gezond is en we duurzamer dan hiervoor onze voorstellingen aan een publiek kunnen tonen. 
 
Door de intensieve werkwijze die ons zo succesvol maakt in het bereiken van nieuwe publieksgroe-
pen is soms de werkdruk hoog te noemen en zijn we blij dat we door de toezegging van het Mee-
MaakPodium middelen beschikbaar hebben voor versteviging van deze werkwijze. 
 
 
Rotterdam, 18 maart 2019 
 
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij 
 
 
M.J. Bakker – de Prouw 
Directeur-bestuurder 
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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2018 
 
 
Stichting Studio de Bakkerijk hanteert het Raad van Toezicht model. Directeur/bestuurder Maarten 
Bakker bestuurt de organisatie en geeft met zijn team vorm aan de stichting. Studio de Bakkerijl 
onderschrijft de principes en best practice-bepalingen van de Governance Code Cultuur, en past 
deze ook toe. De statuten en het reglement voor de directie en de Raad van Toezicht van de stich-
ting zijn gebaseerd op de voorbeeldstatuten en reglementen van deze code. 
 
In 2018 bestond de Raad bij aanvang uit zes leden:  Ruud Krouwer, Salima Belhaj, Serge van Marion, 
Marijke van Velzen, Elif Barioglu en ondergetekende. Marijke van Velzen trad wegens persoonlijke 
redenen in april uit de Raad van Toezicht.  Zij is niet vervangen. Halverwege het jaar verliet Ruud 
Krouwer, wegens naderend aflopen termijn en vertrek naar het buitenland, de Raad van Toezicht. 
Voor zijn specifieke profiel (financiën) hebben we in de zomer een nieuw lid geworven. Met de 
komst van Bob Westerveld hebben we goede aanwinst op dit gebied binnen gehaald. Het jaar ein-
digden we met vijf leden conform de het aantal in de statuten van de stichting. De leden beschikken 
in lijn met de behoefte van de organisatie over specifieke kennis op het gebied van marketing en 
communicatie, cultureel ondernemerschap, juridische en financiële zaken, culturele zaken en ste-
delijke ontwikkeling. 
 
In 2018 is de Raad van Toezicht vier keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering; 5 maart, 
4 juni, 24 september en 19 november. Daarnaast zijn er in diverse samenstellingen bijeenkomsten 
geweest met verschillende leden, zoals in augustus bij de sollicitatiegesprekken voor het nieuwe 
Raad van Toezicht lid. Als uitvloeisel van de invulling van relatie tussen Raad van Toezicht en het 
team zijn in april drie leden mee op teamuitje geweest en in juli hebben drie leden meegedaan aan 
een organisatie brede brainstormmiddag voor het nieuwe cultuurplan 2021-2024. Tijdens de spe-
ciale kerstvoorstelling heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van Ruud Krouwer. 

 
In de eerste vergadering in maart stond de bespreking en vaststellen concept-jaarverslag, goedkeu-
ring van de jaarrekening 2017 en het managementcontract met de directie centraal. Het definitieve 
inhoudelijke jaarverslag en jaarrekening is na verwerken opmerkingen Raad van Toezicht goedge-
keurd en door de Raad van Toezicht getekend. In juni is de definitieve managementovereenkomst 
getekend en zijn overige personeelszaken doorgenomen, huidige activiteiten en jaarplan 2019 zijn 
besproken en er is een voorzet gemaakt voor gesprek over meerjarenplan 2021-2024. In september 
zijn de halfjaarcijfers besproken, dit was de eerste vergadering met ons nieuwe financiële lid Bob 
Westerveld. In november is de definitieve begroting 2019 met behulp van mandaat vastgesteld 
(wegens ziekte misten we voldoende aanwezige stemmen ter vergadering).  
 
Vanuit een grote betrokkenheid bij Studio de Bakkerij, de stad en de wijk zet de Raad van Toezicht 
van Studio de Bakkerij zich in om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren aan het culturele 
klimaat in de wijk en daarmee aan die van Studio de Bakkerij binnen het totale Rotterdamse cultu-
rele aanbod. 
 
De raad van toezicht keurt in de vergadering van 18 maart 2019 de jaarrekening 2018 goed. 
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BALANS PER 
(NA VOORGESTELDE 

 
 

 
 
 
 

ACTIEF 2018 2017
€ €

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)

Inventaris 6.272          1.743          

Theatertechniek 284              593              

Verbouwing 6.114          7.337          

12.670        9.673          

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

Voorraad horeca (2) 1.119          666              

VORDERINGEN

Debiteuren (3) 28.003        6.040          

Rekening courant M.J. Bakker (4) 10                -              

Belastingen en premies

sociale verzekeringen (5) 15.428        16.728        

Overlopende activa (6) 62.865        63.427        

106.306     86.195        

LIQUIDE MIDDELEN (7) 80.020        68.015        

TOTAAL ACTIVA 200.115     164.549     
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31 DECEMBER 
BESTEMMING RESULTAAT) 
 
 

 
 
 

PASSIEF 2018 2017
€ €

VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN (8)

Algemene reserve 14.927        24.263        
Bestemmingsreserve verduurzaming -              30.000        

14.927        54.263        
VOORZIENINGEN

Voorziening groot onderhoud (9) 36.686        35.834        

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 27.149        38.758        
Rekening-courant M.J. Bakker -              2.148          
Overige schulden en 
overlopende passiva (10) 121.353     33.546        

148.502     74.452        

TOTAAL PASSIVA 200.115     164.549     
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 

 
  

Realisatie Begroting Realisatie
BATEN 2018 2018 2017

€ € €
Directe inkomsten
Publieksinkomsten (11) 114.551     91.900        103.318     
Sponsorinkomsten -              -              4.000          
Overige directe inkomsten (12) 29.524        10.000        17.859        

Indirecte inkomsten
Diverse inkomsten (13) 32.717        27.500        36.366        
Overige bijdragen uit private middelen (14) 69.579        138.700     103.429     

Totaal eigen inkomsten 246.371     268.100     264.972     

Meerjarige subsidie Cultuurfonds (15) 16.500        16.500        5.000          
Subsidie gem. Rotterdam ihkv Cultuurplan 122.500     122.520     120.000     
Overige subsidies uit publieke middelen (16) 41.353        7.500          22.770        

Totaal subsidies 180.353     146.520     147.770     

TOTAAL BATEN 426.724     414.620     412.742     

LASTEN

Beheerslasten personeel (17) 28.453        36.500        24.145        
Beheerslasten materieel (18) 107.687     62.700        87.263        

Totaal beheerslasten 136.140     99.200        111.408     

Activiteitenlasten personeel (19) 207.319     210.100     194.438     
Activiteitenlasten materieel (20) 122.601     103.850     106.896     

Totaal activiteitenlasten 329.920     313.950     301.334     

TOTAAL LASTEN 466.060     413.150     412.742     

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 39.336-        1.470          -              
Saldo uit rentebaten/-lasten -              -              -              
Saldo bijzondere baten/lasten -              -              -              

RESULTAAT 39.336-        1.470          -              

RESULTAATBESTEMMING
Tlv algemene reserve 9.336-          30.000-        
Tgv/tlv bestemmingsreserve verduurzaming 30.000-        30.000        

Totaal resultaat 39.336-        -              
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ALGEMEEN 
 
OPRICHTING EN DOELSTELLING STICHTING 
 
De stichting is op 5 december 2011 opgericht. De stichting is een organisatie zonder winststreven 
en is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele 
ANBI). In de statuten artikel 2 is het doel als volgt omschreven: 
 

De stichting heeft ten doel het (nagenoeg) uitsluitend beogen van het algemeen nut en wel met 
name door: 
 

n het verbeteren en aanleren van taalcommunicatie bij diverse doelgroepen door middel van 
theatrale educatieve projecten; 

n het ontwikkelen van theaterproducties die het publiek op een, voor hen vernieuwende manier, 
met taal in aanraking brengt; 

n het ontwikkelen van theaterteksten die ontstaan vanuit verhalen uit de stad en de buurt die 
speelbaar zijn voor diverse groepen. 

 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN 
 
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. geamor-
tiseerde kostprijs. Baten worden verantwoord op het moment dat deze zijn gerealiseerd; lasten 
worden genomen zodra deze bekend zijn. Subsidies en bijdragen van fondsen worden verantwoord 
in het jaar waarin de projecten worden uitgevoerd en de kosten worden gemaakt. 
 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 “Kleine organi-
saties zonder winststreven”. Deze jaarrekening is vastgesteld door de directeur-bestuurder en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 18 maart 2019. 
 
 
MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs minus de op economische levens-
duur gebaseerde lineaire afschrijvingen. Eventuele kosten voor groot onderhoud worden via een voor-
ziening groot onderhoud gereserveerd. 
 
 
VOORRADEN 
 
De voorraad horeca is gewaardeerd tegen laatste inkoopprijs, onder aftrek van een voorziening voor 
incourantheid. 
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TOELICHTING 
 
 
VORDERINGEN 
 
De vorderingen worden volgens eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens zijn 
de vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. 
 
 

VOORZIENING GROOT ONDERHOUD 
 
De voorziening groot onderhoud is gewaardeerd tegen de nominale waarde van de toekomstige on-
derhoudskosten volgens het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP). Omdat onvoldoende middelen be-
schikbaar zijn, is de voorziening nog niet op het vereiste niveau volgens het MJOP. Hierdoor zal onder-
houd waar mogelijk later moeten worden uitgevoerd. 
 
 

SCHULDEN 
 
De schulden zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De overige schulden hebben een loop-
tijd korter dan een jaar. 
 
 
VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN 
 
ALGEMENE RESERVE 
 
De Algemene reserve is vrij ter besteding voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. 
 
BESTEMMINGSRESERVE VERDUURZAMING 
 
De bestemmingsreserve verduurzaming is in 2017 gevormd ter dekking van de geplande uitgaven in 
2018 ten behoeve van de verduurzaming van het pand en de techniek. Deze uitgaven bestonden o.a. 
uit de versteviging van de dakconstructie, het aanpassen van het grit, het aanleggen van de infrastruc-
tuur om LED verlichting te kunnen aansturen en de daadwerkelijke aanpassingen van techniek om gro-
tendeels over te gaan op LED verlichting (zoals een nieuwe lichttafel en LED lampen). Dit onderhoud is 
in 2018 uitgevoerd, waardoor de bestemmingsreserve is aangewend. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
 
Baten uit kaartverkoop en verkoop producties worden verantwoord in de periode, waarin de voor-
stelling plaats vindt. De horecabaten worden gerealiseerd op het moment van verkoop. 
Subsidies en fondsen worden toegerekend aan de periode waarin de uitgaven worden gedaan (mits 
toegestaan door de subsidieverstrekker of het fonds). 
 
Kosten worden genomen op het moment dat de prestatie door de tegenpartij wordt geleverd. Ver-
liezen worden genomen zodra deze bekend zijn.  
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BALANS 
 
1 MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 

 
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende geschatte economische gebruiksduur van de materi-
ele vaste activa. 
 
Inventaris  3 – 5 jaar 
Theatertechniek 3 – 5 jaar 
Verbouwing 10 jaar 
 
 
VOORRADEN 
 
2 VOORRAAD HORECA 
 
De voorraad horeca bestaat uit dranken in fles. Er is geen voorziening voor incourantheid noodza-
kelijk geacht. 
 
  

Het verloop is als volgt: Inventaris
Theater- 
techniek

Verbou-
wing Totaal

€ € € €
Aanschafwaarde per 1-1-18 5.605          3.954          12.228        21.787        
Cumulatieve afschrijving per 1-1-18 3.862-          3.361-          4.891-          12.114-        

Boekwaarde per 1-1-18 1.743          593              7.337          9.673          

Investeringen 6.135          -              -              6.135          
Afschrijving boekjaar 1.606-          309-              1.223-          3.138-          
Desinvesteringen 1.897-          -              -              1.897-          
Cum. afschrijving desinvestering 1.897          -              -              1.897          

Mutaties boekjaar 4.529          309-              1.223-          2.997          
   

Aanschafwaarde per 31-12-18 9.843          3.954          12.228        26.025        
Cumulatieve afschrijving per 31-12-18 3.571-          3.670-          6.114-          13.355-        

Boekwaarde per 31-12-18 6.272          284              6.114          12.670        
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TOELICHTING 
 
 
VORDERINGEN 
 

 
  

3    DEBITEUREN 2018 2017
€ €

Debiteuren 28.003        6.040          
Voorziening wegens oninbaarheid -              -              

28.003        6.040          

De stijging in de debiteuren komt met name door facturatie in december. Ten tijde van 
het opstellen van de jaarrekening zijn alle vorderingen ontvangen.

4  REKENING COURANT M.J. BAKKER

rente berekend.

5   BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 2018 2017
€ €

Omzetbelasting 15.428        16.728        

6   OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Nog te ontvangen subsidie (o.a. Cultuurfonds SKIP) 5.936          624              
Nog te ontvangen fondsen 48.500        49.000        
Nog te ontvangen online betalingen (betalingen onderweg) 1.468          7.602          
Nog te ontvangen pinbetalingen (betalingen onderweg) 4.415          4.275          
Vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen bedragen 2.546          1.926          

 62.865         63.427        

7   LIQUIDE MIDDELEN

Triodos rekening-courant 74.598        62.002        
Rabobank rekening-courant 3.101          3.258          
Kas 2.321          2.755          

80.020        68.015        

De rekening-courant is kortlopend, wordt regelmatig vereffend en hierover wordt geen 
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8 VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN 
 

 
 
 
STATUTAIRE WINSTBESTEMMING 
 
Volgens artikel 2 lid 3 kan een eventuele winst uitsluitend worden aangewend ten bate van het 
algemeen belang. 
 
 
VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 
 
De directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht hebben in 2017 € 30.000 van het resultaat toe-
gevoegd aan de bestemmingsreserve verduurzaming. Destijds bestond al de verwachting dat deze 
bestemmingsreserve volledig zou worden aangewend in 2018. In 2018 is groot onderhoud gepleegd 
ter verduurzaming van het pand in de vorm van LED verlichting, dakrestauratie in verband met be-
tonrot en dakisolatie. Deze kosten zijn uit de voorziening groot onderhoud geput. De bestemmings-
reserve verduurzaming is aangewend om de voorziening groot onderhoud te kunnen doteren om 
weer op te bouwen richting het benodigde niveau volgens het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP). 
 
Het restant van het verlies 2018 is ten laste van de algemene reserve gebracht. 
  

ALGEMENE RESERVE
€

Stand per 1-1-18 24.263        
Resultaatbestemming 9.336-          

Stand per 31-12-18 14.927        

BESTEMMINGSRESERVE VERDUURZAMING
€

Stand per 1-1-18 30.000        
Resultaatbestemming 30.000-        

Stand per 31-12-18 -              
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In 2017 is een voorziening groot onderhoud gevormd op basis van een Meerjaren Onderhouds Plan 
(MJOP). Volgens dit MJOP zou de stand per 31 december 2017 € 58.037 moeten zijn, exclusief uit-
gaven voor verduurzaming van het pand. Omdat onvoldoende middelen beschikbaar waren om in 
2017 direct de voorziening op het gewenste niveau te krijgen, is in 2017 de voorziening opgebouwd 
tot € 35.834.  
 
In 2018 is groot onderhoud gepleegd, met name ter verduurzaming van het pand in de vorm van 
LED verlichting, dakrestauratie in verband met betonrot en dakisolatie. Deze kosten zijn samen met 
onderhoud aan de klimaatbeheersing uit de voorziening groot onderhoud geput.  
 
In 2018 is een extra dotatie van € 30.000 gedaan om de uitgaven voor de verduurzaming te dekken. 
Dit is via de resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserve verduurzaming gebracht. 
Daarnaast is de jaarlijkse dotatie volgens het MJOP van € 13.650 gedaan. 
 
De stand van de voorziening groot onderhoud per 31 december 2018 bedraagt daarmee € 36.686. 
Volgens het MJOP zou de stand per 31 december 2018 € 60.215 moeten zijn. De komende jaren zal 
getracht worden deze achterstand in te lopen door waar mogelijk extra dotaties te doen aan de 
voorziening groot onderhoud. 
 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 

 
De nog te besteden subsidies en fondsen bestaat met name uit een reeds ontvangen bedrag van  
€ 90.000 voor het MeeMaakPodium (voor 2019 en 2020) van Fonds Cultuurparticipatie.   

9   VOORZIENING GROOT ONDERHOUD 2018 2017
€ €

Stand per 1-1 35.834        -              
Uitgevoerd onderhoud 42.798-        -              
Dotatie ivm verduurzaming 30.000        -              
Dotatie ivm eerste jaar opbouw -              22.184        
Dotatie regulier obv MJOP 13.650        13.650        

Stand per 31-12 36.686        35.834        

10    OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 2018 2017
€ €

Nog te ontvangen facturen 13.511 16.028
Nog te besteden subsidies en fondsen 105.729 8.312
Af te dragen loonheffing 448 -              
Reservering vakantiegeld 865 -              
Vootuitontvangen posten -              7.816
Ontvangen voorschotten 800 1.390

121.353 33.546
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
 
HUURVERPLICHTINGEN 
 
Het huurcontract van de Studio aan de Bergweg 283 in Rotterdam is op 1 mei 2017 verlengd voor 
een periode van 3 jaar (tot 1 mei 2020). Daarna kan de overeenkomst telkens voor een periode van 
3 jaar worden verlengd. De huur- en servicekosten volgens de huurovereenkomst bedragen  
€ 30.600 op jaarbasis.  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

BATEN 

 
Door een stevigere programmering (zie ook stijging kosten inkoop externe voorstellingen) zijn meer 
inkomsten uit kaartverkoop en horeca in het theater gerealiseerd. Daarnaast zijn meer externe 
voorstellingen verkocht dan begroot. Hierbij gaat het met name om de in 2016 geproduceerde 
voorstelling “Brieven uit de Oorlog”. In 2018 zijn hiervan de laatste uitvoeringen geweest. 
 

Gedurende 2018 is Studio de Bakkerij benaderd om twee projecten uit te voeren, die niet begroot 
waren. Dit betreft educatiewerkzaamheden voor de Kunsthal en een uitbreiding van de opdracht 
van Peuter en Co.  

 
  

Realisatie Begroting Realisatie
11. PUBLIEKSINKOMSTEN 2018 2018 2017

€ € €
Kaartverkoop voorstellingen in eigen zaal 43.377        32.900        38.276        
Verkoop externe voorstellingen 43.803        38.000        46.542        
Horeca baten tijdens voorstellingen 27.371        21.000        18.500        

114.551     91.900        103.318     

12. OVERIGE DIRECTE INKOMSTEN Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017
€ € €

Verkoop externe projecten / expertise 29.524        10.000        13.359        

 29.524        10.000        13.359        

13. DIVERSE INKOMSTEN Realisatie 
2018

Begroting 
2018

Realisatie 
2017

€ € €
Horecabaten tijdens verhuur 6.766          6.000          14.192        
Doorbelaste verhuur techniek 1.707          1.500          1.550          
Verhuur zaal 24.244        20.000        20.624        

 32.717        27.500        36.366        
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Gedurende 2018 is besloten de fondsenwerver vooral in te zetten op projecten en heeft het Vrien-
denprogramma geen prioriteit gekregen. 
 
De begrote productie van een nieuwe jeugdvoorstelling is niet gerealiseerd. Daarnaast zijn voor 
verschillende projecten minder fondsen toegekend, wat is opgevangen door gemeentelijke project-
subsidies en lagere uitgaven. 

Voor diverse projecten bleek in 2018 gemeentelijke gelden beschikbaar. Deze gelden compenseer-
den gedeeltelijk het tekort dat ontstond doordat de bijdragen uit private middelen lager waren dan 
begroot. 
 
Daarnaast is het co-geproduceerde Springplankfestival (in samenwerking met Stichting Theater Da-
kota in Den Haag) mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Den Haag. 
  

14. OVERIGE BIJDRAGEN UIT PRIVATE Realisatie Begroting Realisatie
MIDDELEN 2018 2018 2017

€ € €
Particulieren (incl. vriendenprogramma) 3.896          6.000          5.087          
Bedrijven vriendenprogramma 100              4.000          500              
Private fondsen 65.583        128.700     97.842        

69.579        138.700     103.429     

15. MEERJARIGE SUBSIDIE CULTUURFONDS Realisatie 
2018

Begroting 
2018

Realisatie 
2017

€ € €
Fonds Podiumkunsten (SKIP) 16.500        16.500        5.000          

 16.500        16.500        5.000          

16. OVERIGE SUBSIDIES UIT PUBLIEKE MIDDELEN

Gem. Rotterdam tbv Kerstproject 15.000        7.500          7.050          
Gem. Rotterdam tbv Zoete Inval 1.500          -              1.500          
Gem. Rotterdam tbv Blindspot to sweetspot -              -              6.688          
Gem. Rotterdam tbv Jongeren Ambassadeurs 2.000          -              -              
Gem. Rotterdam Burger Bepaalt bijdrage 5.000          -              -              
Gem. Den Haag tbv Springplankfestival 11.413        -              -              
Stichting Cultuur Concreet tbv Cultuurbuur 6.440          -              -              
Fonds Cultuurparticipatie tbv Hikkikomori -              -              7.532          

 41.353        7.500          22.770        
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LASTEN 
 

  
In 2018 zijn minder uren ingehuurd voor de het office management.  
 
 

In 2018 is groot onderhoud gepleegd ad € 42.798 met name ter verduurzaming van het pand in de 
vorm van LED verlichting, dakrestauratie in verband met betonrot en dakisolatie. Deze kosten zijn 
uit de voorziening groot onderhoud geput.  
 
Vervolgens is een dotatie ad € 43.650 gedaan aan de voorziening groot onderhoud om deze weer 
op te bouwen richting het benodigde niveau volgens het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP). Hier-
van zal € 30.000 via de resultaatbestemming van de bestemmingsreserve Verduurzaming worden 
gebracht, welke in 2017 met dit doel is gevormd. Deze extra dotatie is ten onrechte niet in de be-
groting 2018 opgenomen. Daarnaast was de begroting 2018 eerder opgesteld dan het MJOP, waar-
door de reguliere dotatie lager is begroot dan op basis van het MJOP nodig bleek. Voor meer infor-
matie over de voorziening groot onderhoud wordt verwezen naar toelichting nummer 9. 
  
De stijging in de kantoorkosten wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere vrijwilligerskosten. 
 
  

17. BEHEERSLASTEN PERSONEEL
Realisatie 
2018

Begroting 
2018

Realisatie 
2017

€ € €
Directie 13.000        13.000        7.000          
Office manager 15.453        23.500        16.395        
Facilitaire dienst -              -              750              

28.453        36.500        24.145        

18. BEHEERSLASTEN MATERIEEL
Realisatie 
2018

Begroting 
2018

Realisatie 
2017

€ € €
Huisvestingslasten theater en kantoor 42.034        41.200        37.618        
Dotatie voorziening groot onderhoud 43.650        5.000          35.834        
Kantoorkosten (incl. kosten vrijwilligers) 18.865        13.000        10.786        
Afschrijvingen 3.138          3.500          3.025          

107.687     62.700        87.263        
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De artistiek leiding van het Springplankfestival is niet door de artistiek leider van Studio de Bakke-
rij uitgevoerd, maar door een externe projectleider, waarvan de kosten zijn verantwoord onder 
“personeel projecten”. 
 

Door een stevigere programmering (zie ook stijging publieksinkomsten) zijn de uitgaven voor in-
koop voorstellingen en inkoop horeca hoger dan begroot. Daarnaast was de post inkoop horeca te 
laag begroot. 
 
De begrote productie van een nieuwe jeugdvoorstelling is niet gerealiseerd, waardoor de materiële 
kosten projecten lager zijn dan begroot. 
 
 
BEZOLDIGING BESTUUR 
 
De bezoldiging van de directeur-bestuurder is niet opgenomen, omdat deze opgave herleidbaar is 
tot een enkele natuurlijke persoon en de WNT niet van toepassing is. De RvT leden zijn onbezoldigd. 

19. ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL
Realisatie 
2018

Begroting 
2018

Realisatie 
2017

€ € €
Artistieke leiding 13.000        16.000        9.500          
Financiële ondersteuning 16.800        16.000        14.700        
Ondersteunend personeel 89.481        85.250        79.796        
Personeel projecten (artistiek medew, acteurs, etc) 88.038        92.850        90.442        

207.319     210.100     194.438     

20. ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
Realisatie 
2018

Begroting 
2018

Realisatie 
2017

€ € €
Inkoop voorstellingen 66.961        43.000        32.474        
Publiciteit 14.228        18.500        15.701        
Inkoop horeca 20.286        12.000        18.248        
Materiële kosten projecten 21.126        30.350        40.473        

122.601     103.850     106.896     
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OVERIGE GEGEVENS 
 
 
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 
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TOEREKENING AAN ACTIVITEITEN 
 
 

Zoals overeengekomen tijdens het gesprek d.d. 22 mei 2017 met de accounthouder van de ge-
meente Rotterdam en hoofd financiën Cultuurplan en zoals bevestigd in het toetsrapport 2017 wor-
den slechts een deel van de activiteiten van Studio de Bakkerij gezien als afrekenbaar in het kader 
van het Cultuurplan. De in het Cultuurplan gesubsidieerde activiteiten betreffen de zaalprogram-
mering, het Gist podium, de Wijkverbinder, het Krentenbollenfestival en het Springplankfestival. In 
onderstaand overzicht is duidelijk terug te vinden welke gelden aan welke activiteiten ten goede 
zijn gekomen. 
 
Zoals valt af te lezen uit deze tabel worden ook diverse indirecte inkomsten volledig toegerekend 
aan de afrekenbare activiteiten. Omdat de niet afrekenbare activiteiten veelal buiten het theater 
plaats vinden, worden hier met name personele en materiele activiteitenlasten voor ingehuurd. Dit 
verklaart ook waarom daaraan minder beheerslasten aan toegerekend zijn.  
 
De methodiek en toerekening in 2018 is identiek aan die van 2017. 
 

  

Niet 
Totaal Afrekenbare afrekenbare

BATEN 2018 activiteiten activiteiten
€ € €

Directe inkomsten
Publieksinkomsten
     Kaartverkoop voorstellingen in eigen zaal 43.377        36.165        7.212             
     Verkoop externe voorstellingen 43.803        -              43.803          
     Horeca baten tijdens voorstellingen 27.371        22.704        4.667             
Overige directe inkomsten
     Verkoop externe projecten / expertise 29.524        1.911          27.613          

Indirecte inkomsten
Diverse inkomsten
     Horecabaten tijdens verhuur 6.766          6.766          -                 
     Doorbelaste verhuur techniek 1.707          1.707          -                 
     Verhuur zaal 24.244        24.244        -                 
Overige bijdragen uit private middelen
     Particulieren (incl. vriendenprogramma) 3.896          3.896          
     Bedrijven vriendenprogramma 100              100              
     Private fondsen 65.583        29.583        36.000          

Totaal eigen inkomsten 246.371     127.076     119.295        

Meerjarige subsidie Cultuurfonds 16.500        16.500        -                 
Subsidie gemeente Rotterdam ihkv Cultuurplan 122.500     122.500     -                 
Overige subsidies uit publieke middelen 41.353        24.853        16.500          

Totaal subsidies 180.353     163.853     16.500          

TOTAAL BATEN 426.724     290.929     135.795        
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Niet
Totaal Afrekenbare afrekenbare
2018 activiteiten activiteiten
€ € €

(transport) TOTAAL BATEN 426.724     290.929     135.795        

LASTEN

Beheerslasten personeel
     Directie 13.000        13.000        -                 
     Office manager 15.453        15.453        -                 
Beheerslasten materieel
     Huisvestingslasten theater en kantoor 85.684        75.034        10.650          
     Kantoorkosten (incl. kosten vrijwilligers) 18.865        18.865        -                 
     Afschrijvingen 3.138          3.138          -                 

Totaal beheerslasten 136.140     125.490     10.650          

Activiteitenlasten personeel
     Artistieke leiding 13.000        9.500          3.500             
     Financiële ondersteuning 16.800        13.550        3.250             
     Ondersteunend personeel 89.481        64.662        24.819          
     Personeel projecten (artistiek, acteurs, etc) 88.038        26.602        61.436          
Activiteitenlasten materieel
     Inkoop voorstellingen 66.961        58.623        8.338             
     Publiciteit 14.228        10.452        3.776             
     Inkoop horeca 20.286        13.734        6.552             
     Materiële kosten projecten 21.126        5.463          15.663          

Totaal activiteitenlasten 329.920     202.586     127.334        

TOTAAL LASTEN 466.060     328.076     137.984        

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 39.336-        37.147-        2.189-             
Saldo uit rentebaten/-lasten -              -              -                 
Saldo bijzondere baten/lasten -              -              -                 

RESULTAAT 39.336-        37.147-        2.189-             
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 (NEVEN)FUNCTIES DIRECTIE EN RAAD VAN TOEZICHT 
 
 

• Directeur Studio de Bakkerij: Maarten Bakker 
(Neven)functies: 

Directeur Stichting Theater Dakota 
 

• Voorzitter: Cynthia Dekker 

(Neven)functies: 

Hoofd Cultuurparticipatie Rotterdam Festivals 

Bestuurslid Stichting Dancelink (i.o.) 

 

• Lid: Salima Belhaj 

(Neven)functies: 

Tweede Kamerlid namens D66 

Bestuurslid Stichting tot Steun ten behoeve van de Maatschappelijke Dienstverlening 

Voorzitter Raad van Toezicht bij Rotterdam Festivals 

Bestuurslid Stichting Arminius 

Lid Atlantische Commissie 

 

• Lid: Serge van Marion 

(Neven)functies: 

Creative Director at Oxyma 

Freelance copywriter en content-creator 

Eigenaar van LiveLikeTom.com 

 

• Lid: Elif Barioglu 

(Neven)functies: 

Advocaat, Pellicaan Advocaten 

Penningmeester bij West Thracie Alblasserdam 

 

• Lid: Bob Westerveld 

(Neven)functies:  

Manager Business Processes & Reporting, Kotugsmit Towage 

 


