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Het activiteitenverslag 
 
1.1 TERUGBLIK  
 
Het was een jaar waarin we als gezelschap grenzen over gingen. De grens van gezelschap naar 
presenterend podium werd overschreden met het Peepshow Palace Festival. We presenteerden 50 
producties die in twee maanden tijd samen 123 keer speelden. Met Afscheidstournee overschreden we 
de grens tussen kunst & activisme. We gingen niet zomaar op tournee, maar leefden ook werkelijk een 
ascetisch leven en probeerden de wereld daarmee een klein beetje te verbeteren.  
 
De grens tussen hoge en lage kunst werd geslecht met Een oprechte ode aan de Ironie. Door niet alleen 
te praten over de ‘real people’ die normaal hun podium vinden in reality shows, maar door hen op het 
toneel van de plaatselijke tempel van de elite uit te nodigen en samen het gesprek aan te gaan. De 
grenzen van het fatsoen hadden het in Alleen Samen als vanouds zwaar bij De Warme Winkel. Het 
vervlechten van seks, dood en zorg in de vorm van een doktersroman gaf een nieuwe menselijk maat 
aan de corona-crisis. De goede verstaander zag “de eerste voorstelling van het nieuwe tijdperk” 
(Theaterkrant) waarbij “in een hartverscheurend einde De Warme Winkel laat zien wat het is om mens te 
zijn.” (Volkskrant) 
 
We hebben tussen de coronagolven door mooie dingen kunnen doen. Tegelijkertijd hadden we ook veel 
last van lockdowns, beperkingen en vooral de veranderlijkheid daarvan. De grens van België bleef 
gesloten door eerst de Antwerpse lockdown in de zomer en later de gehele sluiting van de theaters in het 
najaar. Optredens in het Peepshow Palace moesten lastminute worden gecancelled en Afscheidstournee 
beleefde geen wereldpremière bij coproducent CAMPO, maar kon pas een maand later in een première 
gaan voor slechts 30 mensen in Frascati. Een oprechte ode aan de Ironie ging zelfs in het geheel niet in 
première en bleef steken op één try-out in Vlaardingen. Gelukkig gaat de voorstelling eind 2021 alsnog 
op tournee. Mephisto Park beleefde geen zegetocht langs Nederlandse en Vlaamse festivals, maar was 
alleen in Amsterdam voor een beperkt publiek te zien.  
 
Hoewel we grenzen verlegden als gezelschap kwamen we daardoor bijna niet buiten Amsterdam. We 
zien daarom uit naar het seizoen 21/22 waarin we hopelijk weer buiten onze bubbel kunnen spelen. 
Intussen waren we in 2020 ook expliciet bezig met het versterken van onze positie in de stad door de 
eerste theaterbroedplaats van Amsterdam te ontwikkelen. Als alles goed gaat met vergunningen en 
verbouwingen zal die al in 2021 haar deuren openen.  
 
Als je 2020 afzet tegen wat we van plan waren, dan stemt dat toch wel verdrietig. Maar als je kijkt naar 
wat wij er onder de omstandigheden van gemaakt hebben dan stemt dat bijzonder trots. De wendbaarheid 
waar we ons graag op beroepen kwam goed van pas dit jaar. We zijn avontuurlijk geweest en redelijk 
goed gemutst gebleven. Bovendien ontvingen we halverwege het jaar bericht dat het Fonds 
Podiumkunsten en het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten ons weer vier jaar zullen ondersteunen. 
Eigenlijk een zeer positief jaar dus, maar hopelijk hebben we het over een jaar ook weer over hogere 
publieksaantallen. 
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1.2 PRODUCTIES 
 

Leeswijzer: 
De projecten in 2020 worden hieronder op chronologische volgorde beschreven. Kleinere 
samenwerkingsprojecten zijn onderaan gegroepeerd. Daarna volgen alle door Covid-19 geannuleerde 
projecten die in het geheel niet hebben kunnen spelen. Tot slot volgt het Peepshow Palace Festival. Geen 
voorstelling, maar wel ons antwoord op de corona-crisis.  

 
 

YVES SAINT LAURENT 
reprise • coproductie Frascati Producties 
 
Uit de publiciteitstekst  
De jonge Yves Saint Laurent is zoekende: hij heeft een gecompliceerde verhouding met seksualiteit en 
voelt zich vaak eenzaam. Als hij als ontwerper bij Dior wordt gevraagd, staat hij voor de keuze of hij zijn 
gevoel voor sensualiteit inderdaad niet beter in kunst kan omzetten. 
 

Evaluatie 
De voorstellingen waren het staartje van de eerste speelperiode die in 2019 direct volgde op het 
maakproces. Door de vele aandacht in de pers waren de voorstellingen stijf uitverkocht met lange 
wachtlijsten. Gedurende de eerste lockdown bleek het niet haalbaar om in 2020 ook het vervolg op deze 
voorstelling te maken. Dat idee gaat daarom voorlopig in de ijskast.  
 
Credits 
concept en spel Florian Myjer een voorstelling van Florian Myjer en Ward Weemhoff geluid Jelle Hoekstra productie Frascati 
Producties foto Lonneke van der Palen 
 
In coproductie met Frascati Producties 
 
Première 18 december   
Speelperiode 8 t/m 11 januari  
Speelbeurten 4  speelbeurten 
Locaties Frascati Theater 
 

Pers 
“De jonge theatermaker Florian Myjer toont in zijn voorstelling Yves Saint Laurent een moed en overgave die je zelden in het 
theater ziet.”  
de Volkskrant - ★★★★ 
 
 

EEN OPRECHTE ODE AAN DE IRONIE 
coproductie met ITA 
 

Uit de publiciteitstekst 
De Warme Winkel trekt zich terug op een verleidelijk mooi eiland met grote cultuurhistorische waarde. 
Hier ontmoeten ze Ayleen, Britt, Earl en Myrna - vier ex- en aspirant verleiders van Temptation Island - 
en gaan ze de uitdaging aan: blijft ironie hun sterkste wapen of slaan dates met real people gaten in hun 
overtuiging?  
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Voor hen die de ironie van de titel ontgaat: het is lastig een oprechte ode aan de ironie te brengen, want 
wie ironie recht wil doen moet haar belijden, en dat ondermijnt weer de oprechtheid van de ode. Toch is 
dat precies de intentie.  
 
Ironie wordt door menigeen bij het vuil gezet. Ironie sluit buiten en dat mag niet meer in deze inclusieve 
tijden. Daarbij wordt het bestempeld als artistiek zwaktebod (want dan heb je niks te zeggen), hangen 
jonge kunstenaars new sincerity aan (je moet menen wat je zegt) en degradeert de politiek ironie tot 
middel om je in te dekken en discriminatie te billijken (homo’s!). Maar wordt het kind niet met het badwater 
weggegooid? Want op de juiste wijze gehanteerd is ironie het glijmiddel van elk gesprek en ‘begint een 
leven dat waardig is menselijk genoemd te worden met de ironie’ (Kierkegaard).  
 
Aan De Warme Winkel de taak om de ironie in haar volle glorie te herstellen. Een theatrale rehabilitatie; 
groots, geil en gevaarlijk... 
 
Evaluatie 
Een oprechte ode aan de Ironie was het beoogde ‘vervolg’ op De Warme Winkel speelt De Warme Winkel 
(DWWSDWW) in een reeks grote zaal voorstellingen over obscuur-intellectuele thema’s. De zondagse 
première in ITA werd echter op donderdag afgelast door de eerste lockdown, en met -zo blijkt nu- 
vooruitziende blik hebben we de tournee over het corona-seizoen 20/21 heen getild en gaan we nu (naar 
alle verwachting) in oktober 2021 in première. 
 
Ironie is een stijlfiguur dat al lang bij ons hoort, en we krijgen er ook al lang kritiek over. Eerst leek dat een 
interne discussie onderling of met eindregisseurs, de laatste jaren ging er ook maatschappelijk gezien 
een meer anti-ironische wind waaien. Waar het vroeger voor een eloquente distantie doorging, wordt 
ironie nu eerder gebruikt door rechtse politici om hun seks- en racistische opmerkingen achter te 
verstoppen. Reden genoeg om de grote zaal met dit onderwerp lastig te vallen, maar hoe maak je zo’n 
onderwerp aantrekkelijk? 
 
Bij DWWSDWW plagieerden we natuurlijk Pina Bausch’ Café Müller met drie stagiaires die ons weer 
(letterlijk) na-aapten en daarmee de nieuwe generatie symboliseerden. Ook dit keer wilden we een arena 
creëren met een grote aantrekkingskracht en gastacteurs die onze ideeën inhoudelijk zouden 
representeren.  
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We besloten een Temptation Island setting na te bootsen: dit programma wordt over de rug van de 
deelnemers immers vaak ironisch bekeken. We deden een casting onder realitysterren: één ex-
deelnemer wisten we te strikken, verder castten we via via deelnemers die als ‘real-people’ (vaste 
terminologie castingbureau’s) door konden gaanHet was een zeer geïnspireerd repetitieproces. De vier 
gastacteurs kwamen twee keer in de week en we hadden wederzijds ontzettend veel plezier elkaars 
vooroordelen te ontmaskeren. Daarnaast hadden we drie bijzonder leuke en goed bezochte 
verdiepingsavonden in De Balie.  
 
Op productioneel niveau lijken we eindelijk een modus te hebben gevonden om de grote zaal te 
bestormen. We hebben samen met Theun Mosk een speeltuin ontwikkeld waarvan gaandeweg het 
repetitieproces elementen in bouw werden genomen: zo konden we hoog inzetten qua production value 
maar waren we niet helemaal geketend door tekentafel ideeën. Jetse Batelaan bracht alles onnavolgbaar 
bij elkaar. We waren al aardig blij met de try-out en zenuwachtig voor de première, maar hebben ons 
voorgenomen om de voorstelling eind 2021 een actualiteitstoets te geven. Naast corona was ook ‘ironie’ 
explosief in ontwikkeling afgelopen jaar, en we willen de voorstelling niet als een historisch artefact ten 
tonele brengen. 
 
Credits 
met Florian Myjer, Vincent Rietveld, Ward Weemhoff, Marieke de Zwaan, Ayleen Kilisli, Britt Hartog, Earl Daniël, Myrna 
Hendricksen concept Florian Myjer, Vincent Rietveld, Mara van Vlijmen, Ward Weemhoff, Marieke de Zwaan eindregie Jetse 
Batelaan scenografie Theun Mosk 
 
In coproductie met Internationaal Theater Amsterdam 
Mede mogelijk gemaakt door Ammodo en Fonds 21 
 
Première 15 maart 
Geplande speelperiode 11 maart t/m 3 oktober 2020 
Speelbeurten 1 speelbeurt 
Geannuleerde speelbeurten 24 
Locaties Grote zalen door het land 
 
Pers 
Omdat we geen première hebben gespeeld zijn er ook geen recensies verschenen. Maar tot ons plezier bleek Een oprechte ode 
aan de Ironie voor de pers alleszins geen niche-onderwerp: het persbericht over onze gastacteurs werd als ‘nieuws’ opgepikt 
door Radio 1 en dagblad Trouw en voorafgaand is er een groot artikel verschenen in de Volkskrant en in de Uitkrant. 
 
Ook schreef Het Parool na de annulering van de tournee het artikel: “Geen oprechte ode aan de ironie”, waarin meerdere cast- 
en crewleden bevraagd werden over de gevolgen van corona en het afgelasten van de voorstelling. 
 
 

I, PHONE 
 
Uit de publiciteitstekst 
Een voorstelling die door het leven van de digitale mens meandert via een serie fysieke etudes; van 
scrollen, swipen en tappen tot een intieme tinderdate. In juni beleeft I, Phone drie presentaties van work 
in progress, iedere avond gaan we na afloop in gesprek met elke keer een andere deskundige, op het 
gebied van o.a. mime en sociologie. In de zomer van 2021 gaat de voorstelling in première.  
 
Evaluatie 
I, Phone (werktitel) is een solovoorstelling van Rob Smorenberg gemaakt onder de vleugels van De 
Warme Winkel in coproductie met Veem House for Performance. Rob werkt al enkele jaren als speler bij 
De Warme Winkel en na verschillende gesprekken is besloten eigen werk te ontwikkelen onder 
begeleiding van Ward Weemhoff.  
 
Het startpunt voor dit werk zijn de sociaal-economische figuren van Etienne Decroux. Dit zijn extreem 
geësthetiseerde fysieke etudes die het leven van de alledaagse mens (midden vorige eeuw) tonen; een 
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glas oppakken, een grapefruit geven, enz. Vanuit dit principe creëert Rob nieuwe figuren die de mens 
vandaag de dag weerspiegelen en zoomt daarbij in op de gadget die momenteel onlosmakelijk met ons 
handelen verbonden is: de smartphone.  
 
Tijdens een eerste residentie bij Veem House for Performance onderzocht Rob een fysiek vocabulaire, 
tijdens een tweede residentie werd dit vocabulaire opgetild naar een vorm die gedeeld werd met in totaal 
65 man publiek over drie speelbeurten. Momenteel zijn de voorbereidingen in gang gezet voor de 
première van deze voorstelling op Over het IJ festival 2021. De repetities hiervoor zullen vanaf mei 2021 
beginnen met een montageperiode eind juni 2021. 
 
Credits 
concept en spel Rob Smorenberg begeleiding Ward Weemhoff Lichtontwerp Pablo Fontdevila 
Met dank aan Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot 
 
Première Over het IJ festival 2021 (deze drie uitvoeringen waren try-outs/vooronderzoek)  
Speelperiode 19, 20 en 21 juni 
Speelbeurten 3 speelbeurten 
Locatie Veem House for Performance 
 
Pers 
I, Phone was een onderzoeksproductie in het kader van talentontwikkeling. Om deze reden is hier geen pers voor uitgenodigd.  

 
ALLEEN SAMEN 
 
Uit de publiciteitstekst 
Speciaal voor de opening van ons Peepshow Palace én het Peepshow Palace Festival maakt De Warme 
Winkel het programma Alleen Samen. Een opening; een voorstelling; een ontmaagding: van dit speciale 
theater, van uw oren, van het samen-alleen zijn. Alleen Samen is als titel dissonant in ons oeuvre, maar 
het zijn dan ook geen harmonieuze tijden. Samen met 93 anderen vormt u een intieme kring rond warme 
winkels’ sexiest Marien Jongewaard, Ward Weemhoff en Marieke de Zwaan die de intimiteit van theater, 
seks en de dood op het draaitoneel smijten, en met open armen uw verlangens en verdriet ontvangen. 
 
Evaluatie 
Het moet rond april geweest zijn dat onze vingers begonnen jeuken om theater te mogen maken over de 
pandemie, vers twee weken in lockdown. Eerst dachten we een voorstelling in etalage-achtige setting te 
maken. Eenpersoons theater waarbij je een aantal glazen cabines passeert en een dokterssoap zich 
ontspint.  
 
Al snel kwam het idee om een peepshow te bouwen en werden op bierviltjes de eerste bouwtekeningen 
getekend. Er werd een heuse draaischijf gevonden en we vonden een plek én partner in de Brakke Grond 
om het festival te organiseren. En toen moesten we afwachten of we de voorstelling ook echt konden 
gaan maken en spelen. Half mei hoorden we dat de theaters in eerste instantie voor 30 bezoekers open 
mochten, en vanaf juli voor 100. Op hoop van zegen mikten wij daarop en begonnen te repeteren.  
 
Vincent stapte al snel uit het maakproces om zich meer met de organisatie van het Peepshow Palace 
Festival bezig te houden en vervolgens vonden de sekswerkers die zouden auditeren de beloning te laag. 
Dus zo gingen Marien Jongewaard, Marieke de Zwaan en Ward Weemhoff maar ouderwets acts maken. 
Ondanks dat ze maar vijf weken de tijd hadden en daarin alleen part-time tijd vrij konden maken. Wonder 
boven wonder bleek het een opeenvolging van raak schieten: de allereerste act was een desinfectieduet 
tussen mop en naakte man. Later een alom geroemd hoogtepunt in de voorstelling. Al snel waren daar 
de dokters en konden de geschreven dialogen direct worden ingeblikt. Zelfs Ravel’s afsluitend Boléro, als 
losse flodder bedacht tijdens een wandeling, bleek uitstekend te werken op de draaischijf. Een beoogd 
half uur ontwapenend en onroerend supertoneel moesten we helaas wel schrappen vanwege de broze 
gezondheid van Dik Boutkan.  
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Toen wij heel bescheiden ons programma een ‘opening’ wilden noemen werden we weggehoond door 
de rest van De Warme Winkel: dit was wel degelijk een volwaardige voorstelling die zijn plek verdient in 
ons oeuvre. En zo geschiedde: het was magisch om 94 man te mogen ontvangen geïsoleerd in cabines, 
een lach achter glas te horen en de talloze ontroerende teksten te lezen die mensen schreven op de 
vraag ‘wanneer heb jij voor het laatst gehuild?’.  
 
Zo bleek Alleen Samen niet louter een ironische titel en werd tegen ieders verwachting in 
publieksparticipatie omarmd bij De Warme Winkel. Pers was overwegend verward tot zeer positief, en 
Alleen Samen bleek tot ons plezier de best lopende voorstelling van het kersverse Peepshow Palace 
festival. 
 
Credits 
spel, tekst & concept Marien Jongewaard, Ward Weemhoff, Marieke de Zwaan muziek Rik Elstgeest 
techniek Rick Gobée kleding Bernadette Corstens licht Prem Scholte Albers productie en  
stage hand Lena Meijer assistent kleding Bonnie Brandt 
 
Première 7 juli 
Speelperiode 5 t/m 12 juli 2020 en 4 t/m 9 augustus 2020 
Speelbeurten 19 speelbeurten 
Locatie Peepshow Palace (in De Brakke Grond) 
 
Pers 
“De eerste voorstelling van het nieuwe tijdperk.” 
Simon van den Berg, criticitafel podcast 
 
“In een hartverscheurend einde laat De Warme Winkel zien wat het is om mens te zijn.”  
Herien Wensink, de Volkskrant - ★★★★ 
 
“Coronodilemma’s leveren nu al prachtig theater op.”  
Herien Wensink, De Morgen (BE) - ★★★★ 
 
“Risicovol Eindtijdsritueel.” 
Wendy Lubberding, Theaterkrant - “Keuze van de criticus” 
 
“Je moet er maar opkomen.”  
Jos Schuring, scenes.nu - ★★ 
 
 

MEPHISTO PARK 
coproductie met Frascati Producties 
 
Uit de publiciteitstekst 
Na Bloomsbury en Oorlog en Vrede slaan Kim Karssen en Florian Myjer weer de handen ineen voor 
een nieuwe voorstelling. In Mephisto Park betreden we een omgekeerde tuin van Eden: een filmisch 
park waar ’s nachts de rafelranden van de ziel vrij spel hebben. De tijd is rijp om het duistere en 
troebele in onszelf in de spotlight te zetten. Om een plek te creëren waar we kunnen kijken naar 
mensen die er een klerezooi van maken. Waar drenkelingen in hun eigen drek verdrinken en wordt 
gewreven in een vlek tot die er nooit meer uitgaat. Mephisto Park is een pleidooi voor het obscure 
en akelige, een zoete dans met de keerzijde van geluk. 
 
  



 

JV 2020  Pagina 10 

Evaluatie 
Na Bloomsbury en Oorlog en Vrede hadden Florian en Kim de behoefte om bij Mephisto Park 
associatiever te werken. Om zich niet direct te verhouden tot een kunstenaarsgroep of een boek, maar 
tot een thema: ‘innerlijke duisternis’. Na tijdens het proces dit thema van alle kanten te hebben 
aangevlogen kwamen ze uiteindelijk uit bij een ‘ode aan de eindigheid’. Het eeuwige leven is immers de 
hel, ook als je die eeuwigheid doorbrengt in het paradijs. 
 
Voor de voorstelling maakten we gebruik van de personages Wendla en Melchior uit Frank Wedekinds 
Voorjaarsontwaken, een eind 19e-eeuws toneelstuk. Ook Wendla en Melchior leven voor eeuwig omdat 
ze gevangen zitten in het toneelstuk. Zolang wij dat toneelstuk spelen zullen zij blijven bestaan. Daar zit 
schoonheid in, maar ook tragiek. We gunden het de personages dat zij voor eens en voor altijd de ellende 
van hun toneelstuk achter zich konden laten. In de voorstelling zien we hoe Melchior en Wendla proberen 
uit het stuk te breken, te sterven: om het toneelstuk en de eeuwigheid voor eens en voor altijd achter zich 
te laten. Dat lukt hen niet, want zij zijn fictie en dus onsterfelijk. Uiteindelijk moeten ze in het reine komen 
met die onsterfelijkheid en elkaar.  
Mephisto Park zou eerst op locatie op het Over het IJ Festival, Theaterfestival Boulevard en Theater aan 
Zee spelen, maar dat ging vanwege corona niet door. Frascati Producties en De Warme Winkel wilden 
dat deze voorstelling ondanks allees gemaakt ging worden. Daarvoor werd Zaal 1 van Frascati lange tijd 
voor Florian en Kim leeggemaakt zodat ze daar de voorstelling konden maken en de ruimte zelfs konden 
ombouwen tot een ‘locatie’. Bijkomende voordeel was dat daardoor ondanks de coronamaatregelen nog 
relatief veel publiek konden worden ontvangen. De samenwerking met het hele creatieve team (Davy 
Pieters, Janne Sterke, Varja Klosse, Hanne Pierrot, Thijs van Vuure, Berthe Spoelstra) is door iedereen 
als erg prettig ervaren. Het voelde als een collectief proces, iedereen was even betrokken en bevlogen. 
De ruimte die de makers kregen om te experimenten en de ruimte naar hun hand te zetten werd dan ook 
ten zeerste gewaardeerd. 
 
De voorstelling riep wisselende reacties op. Voor het gevoel van de makers had dat te maken met het feit 
dat ze nu niet een uiterst concrete en heldere voorstelling hadden gemaakt, maar eerder een meer 
associatief en beeldend Gesamtkunstwerk. Sommigen werden hier enthousiast van anderen raakten 
ietwat verward.  
 
Daarnaast zijn Kim en Florian blij met de nevenopbrengsten van het maken van de voorstelling. Het duo 
heeft gepoogd om vanuit hun eigen ontwikkeling als maker te denken en niet enkel resultaatgericht bezig 
te zijn met pleasen. Omdat dit Florians laatste voorstelling was waarbij Frascati hoofdproducent was, 
voelde het gezond om de relatief veilige omgeving van een productiehuis voor jonge makers optimaal te 
gebruiken. Daarom was voor hem ook het doel een gezonde en veilige werkomgeving te leren creëren 
en om buiten zijn comfortzone te stappen door theatervormen te onderzoeken die hij niet eerder in eigen 
werk aangeraakt had (zoals meer fysiek en beeldend theater, maar ook het gebruik maken van klassiek 
repertoire).  
 

Credits 
concept en spel Florian Myjer en Kim Karssen met teksten van Florian Myjer, Kim Karssen en Frank Wedekind eindregie 
Davy Pieters decor Janne Sterke kostuums Hanne Pierrot lichtontwerp Varja Klosse geluidsontwerp Thijs van Vuure 
campagnebeeld Lonneke van der Palen  
 
Première 15 augustus 
Speelperiode 13 t/m 29 augustus 
Speelbeurten 14 speelbeurten 
Locaties Frascati Theater 
 
Pers 
“En hop, daar is ineens van dat lekkere theater, dat nergens op lijkt, de codes laat barsten en zich ook niet houdt aan zo-doen-
wij-dat.” 
NRC 
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“Myjer en Karssen zijn innemende performers en duidelijk ontzettend goed op elkaar ingespeeld. Dat merk je vooral in de 
dialogen, die vol overgave gespeeld worden en voortdurend van allerlei slimme knipoogjes en terzijdes worden voorzien.”  
Theaterkrant 
 
“De kinderlijke naïviteit wordt geestig neergezet door de twee, vooral wanneer ze hun onhandige gehakkel plots larderen met 
eloquente woorden en grote levensvragen.” 
Het Parool  
 

 
AFSCHEIDSTOURNEE 
 
Uit de publiciteitstekst 
Tot ziens. 
Adieu. 
Vaarwel. 
We nemen afscheid. 
We zeggen gedag. 
Toedeloe tegen onze luxe. 
De groeten aan de geldingsdrang. 
Maar afscheid nemen moet je leren. 
We oefenen het opofferen. 
We stoppen met concurreren. 
We willen niet langer vervuilen, voortplanten en vliegen. 
We zijn geen vogels; we zijn fietsers. 
We nemen afscheid van opdringerigheid, afscheid van touren. 
Een afscheid per fiets. 
Van stad naar stad. 
Één laatste keer. 
 
Afscheidstournee is het tweede deel in een serie waarin De Warme Winkel antwoorden onderzoekt op 
het gevoel van overbodigheid in deze overbevolkte wereld. Hoe houden we het leuk met 10 miljard 
mensen op deze aardkloot? Na ‘excelleren’ in Vincent Rietveld gaat voor de Louis d’Or, onderzoekt 
deze voorstelling ‘ascese’ als antwoord hierop. We gaan oefenen in krimpen, in slinken, in samenballen. 
We gaan heel veel moeite doen voor weinig, zoeken de schoonheid in het kleine en het plezier in het 
verstrijken van de tijd. We bakken een show die niet vervuilt. Wat blijft er dan over en wat komt ervoor in 
de plaats? 
 
Van theater naar theater reizen we op de fiets, met het decor en de techniek achterop. We starten in 
Gent en eindigen in Groningen. Expres in de winter, onder barre omstandigheden om ons aan te 
scherpen. Onderweg slapen we bij het publiek thuis, in het theater of buiten. Van deze tocht en ons 
onderzoek naar ascese maken we een documentaire, die door IDFA wordt gecopresenteerd en ook 
onderdeel is van de voorstelling. Een radicale poging om een klimaatneutraal toneelstuk te creëren. Dus 
pak je fiets naar het theater en neem je jas mee; de thermostaat gaat op nul. 
 
‘Zo’n zoete pijn is scheiden 
dat ik mij er tot de ochtend aan wil wijden’ 
W. Shakespeare 
 
Evaluatie 
Afscheidstournee is het tweede deel in een drieluik waarin De Warme Winkel antwoorden onderzoekt op 
de overbevolking en de klimaatcatastrofe. In het eerste deel Vincent Rietveld gaat voor de Louis d’Or 
werd ‘excelleren’ onderzocht. Beter zijn dan de rest en daarom geen last hebben van een gevoel van 
overtolligheid. In Afscheidstournee is ‘ascese’ het onderzochte antwoord.  
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Vrijwillige zelfbeperking was niet alleen het onderwerp maar het werd ook in de praktijk gebracht; de 
technicus en de twee acteurs toerden op de fiets met de helft van het decor achterop. De andere helft 
werd in het theater bij elkaar gejut. We speelden in theaters waar de verwarming was uitgezet en sliepen  
 
bij het publiek thuis. Het marketingmateriaal bestond uit een tutorial voor de publiciteitsmedewerkers van 
het theater waarin werd uitgelegd hoe ze op de achterkant van oude posters die van ons moesten 
tekenen.  
 
Het proces van het maken en touren van de voorstelling werd met een uitgekiend systeem met Go Pro 
cameraatjes vastgelegd. Dat leidde tot een documentaire van 20 minuten die onderdeel was van de 
voorstelling. Manuel Boutreur, als technicus al veel en lang bij De Warme Winkel betrokken, ging hiervoor 
op montage- en filmcursus bij de Open Studio. Tussen twee coronagolven heeft de voorstelling uiteindelijk 
15 keer voor 30 man kunnen spelen en oogstte in die ingeperkte speelperiode lof bij pers en publiek.  
 
‘Meebewegen’ was een van de belangrijkste uitgangspunten van het project, dus bewogen we ook mee 
met corona. De première werd tot drie keer uitgesteld, er werd twee keer per dag gespeeld maar 
uiteindelijk zette de lockdown van 15 december een streep door de nauwkeurig uitgezette tour. In totaal 
16 speelbeurten konden niet doorgaan. Sindsdien zijn we bezig te bedenken hoe we het project op een 
coole manier, die eer doet aan het onderwerp, op punt kunnen zetten. We hebben de 1,5 terabytes aan 
materiaal doorgeploegd en zijn ervan overtuigd dat er een mooie, zinnige en grappige documentaire/film 
in zit.  
 
Deze overtuiging is mede hierom: de besparingen die onze opofferingen hebben opgeleverd moesten ten 
goede komen aan de planeet. Dat was de opzet van de voorstelling en werd ook beloofd aan het publiek. 
We zijn nu bezig een stuk landbouwgrond bij Venray te kopen dat we ‘teruggeven aan de natuur’. Aan de 
straatkant komt een grafsteen met het verhaal van het project. Daarmee slaan we een dubbelslag: het 
zal de natuur tot kunstwerk verheffen en ons project vereeuwigen.  
 
We prijzen ons gelukkig dat we dit project tussen twee coronagolven door überhaupt hebben weten te 
realiseren. De tour was gepland met maximaal 80 km tussen de speelplekken omdat de afstand tussen 
de theaters gefietst moet kunnen worden. Vanwege dat omslachtige boekingsproces kijken we nu naar 
seizoen 2022 - 2023 voor een nieuwe tournee, zodat we de mogelijkheid hebben weer op dezelfde manier 
een fietsbare tournee te plannen. 
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Credits 
concept & tekst Vincent Rietveld coaching & dietisme Rob Smorenberg reparatie, techniek & conceptbewaking Manuel 
Boutreur Credits Vincent Rietveld, Rob Smorenberg, Manuel Boutreur credits Benjamin Verdonck & Ward Weemhoff  
 
In coproductie met CAMPO in samenwerking met IDFA en gesteund met een Film Fund DocLab Interactive Grant 
 
Oorspronkelijke première 11 november 
Uiteindelijke première 21 november 
Speelperiode 19 november t/m 9 december 
Speelbeurten 15 speelbeurten  
Locaties Vlakke vloer zalen door het land 
 
Pers 
“Met de weinige decormiddelen roepen Vincent Rietveld en consorten fraaie beelden op.” 
de Volkskrant ★★★★ 
 
“Géén vakantie op Bali is ook leuk, demonstreert De Warme Winkel met overtuiging.” 
Trouw ★★★★ 
 
“Highbrow en briljant” 
Het Parool (smaakmatrix) 
 
“De spanning tussen intern en extern gemotiveerde verandering wordt op tamelijk briljante wijze geïllustreerd in de video die 
volgt.” 
Theaterkrant 
 
“Meditatieve performance over diep doorvoelde klimaatcrisis.” 
NRC ★★ 

 
OVERIGE PRODUCTIES 
 
To Nail 
coproductie met Theater Bellevue & Nieuw West 
 

Uit de publiciteitstekst 
In najaar 2019 las Marien Jongewaard To Nail, de nieuwe tekst van Joost Sickenga, voor aan een klein 
publiek in de Salon van De Balie. Vanwege de ontroerende reacties boden we in Theater Bellevue nog 
een kans om deze tekstlezing bij te wonen in een intieme setting. Marien werd hier bijgestaan door 
studenten van de Academie voor Theater en Dans die figureerden en zongen. 
 

Evaluatie 
Soms kan een bijdrage aan een project eenvoudig zijn. De schrijver wilde een theatrale ingreep aan het 
einde van zijn tekstlezing en wij kwamen met het idee enkele studenten naast Marien op het podium te 
zetten. Als onbevlekte, jeugdige toehoorders van zijn enigszins sombere maar virtuoze 
levensbeschrijving, om vervolgens aan het einde samen een lied aan te heffen.  
 
Zo geschiedde. We brachten Marien in contact met enkele studenten van de ATKA, koppelden ze aan 
een zangleraar en waren enkele weken later getuigen van een bijzonder kleinood: een oudere acteur 
reflecteert meeslepend over een treinreis uit zijn jeugd waar hij zelfmoord overwoog. Op de jonge 
gezichten van de studenten zie je de schone naïviteit en bewondering voor Marien doorschemeren, totdat 
zij als passagiers op een perron zingend afscheid van hem nemen.  
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Credits 
tekst Joost Sickenga spel Marien Jongewaard studenten Academie voor Theater en Dans Yara Brand, Bitha Babazadeh, 
Mendel van der Ploeg, Miracle van de Ruit, Sebastiaan de Bie, Jonathan Brito, Melvin Aroma een productie van De Warme 
Winkel, Nieuw West, Theater Bellevue  
 
Première 28 februari 
Speelperiode 28 en 29 februari en 4 en 5 maart 
Speelbeurten 4 speelbeurten 
Locatie Theater Bellevue 

Pers 
“Wat in To Nail opvalt, is de permanente ‘weloverwogenheid’ die de woorden uitstralen. De schijnbaar onsamenhangende 
indrukken en ervaringen lijken toch met een grote zorgvuldigheid te zijn ontstaan.” 
DeClaus Theatertekstkritiek 

 
Reigen ad lib 
samenwerking met Dood Paard 

Uit de publiciteitstekst 
Wees Welkom, hijgerige hangbuiken en hitsige schatjes. Laat deze avond uw door onbeteugeld zingenot 
afgestompte zenuwen door ons kietelen… Speciaal voor het Peepshow Palace Festival wordt dit 
bronstige toneelspelersfeestje weer uit de kast getrokken. Een verzameling virtuoze dialogen tussen 
personages van verschillende pluimage met hetzelfde doel: seks. 
 
Reigen is geschreven in de winter van 1896/1897 door de ongezond erotomane, tegen zijn zin arts 
geworden Oostenrijkse schrijver Arthur Schnitzler. Zelf zei hij over het stuk; “Ik heb de gehele winter niets 
anders geschreven dan een verzameling dialogen. Een werk dat absoluut onpubliceerbaar is en literair 
ook niet zo erg veel voorstelt”, maar toch al meer dan eeuw wereldwijd op het repertoire staat. Een gouwe 
ouwe waarmee Gilles Biesheuvel een nominatie in wacht sleepte voor de Arlecchino, de prijs voor de 
beste mannelijke bijdragende rol. 

Evaluatie 
Dit stuk van A. Schnitzler werd in het begin van de repetities van Alleen Samen gelezen. Vincent had het 
nog liggen want die had het 10 jaar geleden bewerkt en gespeeld met Dood Paard. Het scandaleuze 
materiaal leek ideaal geschikt voor in een Peepshow Palace. Toen de repetities van Alleen Samen een 
andere wending namen doemde ineens de mogelijkheid op om die oude versie voor het Peepshow Palace 
te bewerken.  
 
Hoewel het toentertijd een productie van Dood Paard was, werd het door de setting in ons Peepshow 
Palace en de initiatie van Vincent deze keer een samenwerking. Dat werkte als een trein! Er werd optimaal 
gebruik gemaakt van de draaischijf en van de wanden van het Peepshow Palace als beamerscherm. De 
voorstelling was vier keer uitverkocht. Het leek ervoor gemaakt. Beter dan het origineel vonden wij allen.  
 
Omdat het veel veel werk was om de voorstelling te hernemen voor vier keer spelen werd er een tourtje 
omheen geboekt. Die speelbeurten zijn uiteindelijk helemaal gecanceld door corona. Mocht de Peepshow 
nog ergens worden opgebouwd, dan komt Reigen ad lib zeker weer in aanmerking.  

Credits 
spel Kuno Bakker, Gillis Biesheuvel, Vincent Rietveld, Manja Topper, Thirsa van Til techniek, licht- en geluidsontwerp René 
Rood, Prem Scholte Albers video Marco Brambilla  
 
Deze productie was een samenwerking tussen Dood Paard en De Warme Winkel. Omdat de enige inbreng van De Warme Winkel was dat Vincent Rietveld op 
onze kosten meewerkte aan deze voorstelling is de voorstelling niet in de speellijst verantwoord als coproductie.   
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Première 11 november 2009 
Speelperiode 27 t/m 30 augustus 
Speelbeurten 4 speelbeurten 
Locaties Peepshow Palace 
 
 
Bonte Avond Finale Peepshow Breakdown Strooigoed Orgasme 
samenwerking met Dood Paard 

Uit de publiciteitstekst 
Een even feestelijke als informele afsluiting van het Peepshow Palace Festival, dat de afgelopen zomer 
onze culturele hartjes harder deed kloppen in onze bloesjes en onze broekjes. De bespelers kregen 
natuurlijk ook ideeën voor wat je met zo’n Peepshow verder nog kan doen; deze ideeën gaan we eenmalig 
uitproberen en vervlechten we met acts die te kort waren om te programmeren, maar die we wel nog 
willen zien. Komt ook. 
 
Party. Pils. Doek BOG. De Warme Winkel. Fuif. 

Evaluatie 
Het Peepshow Palace Festival werd in stijl afgesloten met een ’bonte avond’ waar we met veel mensen 
van onze samenwerkingspartners een eenmalige avond op poten hebben gezet in lijn met Boulevard of 
Broken Scenes. De basis van het concept waren de ideeën die uit de peepshow zelf waren voortgekomen 
(in plaats van al bestaande voorstellingen/acts erin zetten). Het is altijd fantastisch om dit soort eenmalige 
avonden op poten te zetten ook al is het relatief veel werk. En heel waardevol om ‘met z’n allen’ dit 
avontuur af te sluiten. Het eindigde met een lofzang en verwennerij van de vrijwilligers zonder wie het 
Peepshow Palace niet hadden kunnen draaien.  
 
De Bonte Avond was een groot succes. Binnen no time waren we uitverkocht. Omdat er steeds meer 
mailtjes en belletjes volgden van vage bekenden die om kaartjes vroegen hebben we een paar dagen 
voor de laatste avond een wachtlijst geopend. Op de dag zelf stonden er meer dan 70 mensen op de 
wachtlijst hopend op een vrijkomende ticket.  

Credits 
Première 30 augustus 
Speelbeurten 1 speelbeurt 
Locatie Peepshow Palace in de Brakke Grond 
 
 

GEANNULEERDE PRODUCTIES 
 
Moskou op Sterk Water 
DWW speelt ergens in het centrum van Amsterdam of Moskou op sterk water is de eerste boekbewerking 
van De Warme Winkel. We hadden de ambitie van deze voorstelling onze eigen Mousetrap (de huidige 
langstlopende voorstelling ter wereld red.) te maken, door de voorstelling elk jaar in het najaar te 
hernemen.  
 
Het origineel The Mousetrap zat dit jaar in zijn 68ste seizoen toen er door corona een eind moest komen 
aan de ongekend lange serie. Onze ambitie sneefde iets eerder door de wereldwijde pandemie. We 
hopen de voorstelling de komende jaren desondanks nog meerdere malen te hernemen.  
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De Drie Musketiers 
Na het ongekende succes van spektakel voorstelling De Drie Musketiers in het Amsterdamse Bostheater, 
maakten we ons op om ook het brede publiek in Vlaanderen te veroveren. Er zou maar liefst drie weken 
gespeeld worden op het vermaarde festival de Zomer van Antwerpen.  
 
Er is tot het laatste moment is gezocht naar alternatieven om de voorstelling toch te kunnen spelen 
(inclusief spelen in het voetbalstadion van Royal Anvers). Helaas bleek het binnen de geldende 
beperkingen niet mogelijk een voorstelling te produceren van deze omvang met zoveel medewerkers en 
die een groot publiek nodig heeft. Er wordt gewerkt aan een nieuwe poging in 2021.  
 
 
Yves Saint Laurent II 
De voorstelling Yves Saint Laurent II was gepland als tweede deel van een tweeluik van Florian Myjer 
over mode-icoon Yves Saint Laurent. Door verplaatsingen bleek het niet mogelijk tijd te vinden voor het 
maken en spelen van deze productie. De voorstelling is daarom voorlopig uitgesteld. 
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1.3 PEEPSHOW PALACE FESTIVAL 
i.s.m. Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond 

 
Het Peepshow Palace kwam voort uit de wens om artistiek te reageren op de beperkingen van de corona 
maatregelen en de noodzaak om werk anders te presenteren. Om ook bevriende makers een podium te 
kunnen bieden ontstond het idee van het Peepshow Palace Festival.  
 
Het ontwerp van ons Peepshow Palace is geïnspireerd op het klassieke sekstheater en bestaat uit een 
twee verdiepingen tellende cirkel van privécabines die rondom een draaiend podium zijn geplaatst. 
Hierdoor wordt de afstand tussen het publiek en de performers niet te groot, wat wel het geval is als het 
publiek op 1,5 meter afstand van elkaar moet zitten. Bovendien kan er op deze manier toch genoeg 
publiek komen om het spelen rendabel te maken. Wat ons ook aantrok was dat het Peepshow theater 
iedere toeschouwer eigenlijk isoleert en je je er tegelijkertijd toch zo bewust van blijft dat je niet alleen 
kijkt. De capaciteit van het theater zoals het in de Brakke Grond is neergezet was voor 94 mensen per 
voorstelling, maar het ontwerp is modulair uit te breiden of te verkleinen. 
 
Evaluatie 
Het idee voor een Peepshow theater kwam vrij snel na de afgelasting van onze première van Een 
oprechte ode aan de Ironie. We zijn supertrots op wat we hebben gedaan met de Peepshow Palace en 
het Peepshow Palace Festival. Het was een leuke dynamiek om met zakelijke en artistieke leiding langs 
steeds veranderende scenario’s te laveren. Het leverde bovendien een hele mooie samenwerking op met 
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond. Het liefst waren we op 1 mei al open gegaan. Dat werd uiteindelijk 
1 juli en daarmee betaalde het nemen van een flink artistiek en zakelijk risico ruim zich uit. 
 
Het ontwerp en de bouw van het theater was een samenwerking met decorbouwer De Man Met De 
Hamer, Prem Scholte Albers en de artistieke kern van De Warme Winkel. Een een modulair systeem van 
stellingkasten bleek qua kosten, flexibiliteit, tempo en met het oog op de toekomst de beste optie. Waar 
we het aanvankelijk bedachten als decor voor onze eigen voorstelling werd al snel duidelijk dat we groter 
moesten en wilden denken. Alle festivals werden geannuleerd en we voelden ons geroepen iets te doen. 
Gezien de dure constructie leek ook financieel dit de betere optie. En zo ontstond het Peepshow Palace 
Festival. Vincent richtte zich in nauwe samenwerking met De Brakke Grond op de programmering, Ward 
concentreerde zich op Alleen Samen en Rutger probeerde toestemming te krijgen om het ding neer zetten 
en publiek te mogen ontvangen.  
 
Voor het programmeren werkten we naast De Brakke Grond ook samen met BOG., Julidans, DOEK!, 
Motel Mozaique, Grasnapolsky, Het Grachtenfestival, Cinetol en Sexyland. Opvallend veel verschillende 
voorstellingen en (theater)vormen bleken goed te staan in een ronde arena. De theaterproducties die 
speciaal voor het Peepshow Palace waren gemaakt of waarvan de enscenering grondig was herzien 
werkten uiteraard wel het beste. Dans werkte al met minimale aanpassingen. Concerten waren extra 
bijzonder vanwege het goede geluid (iedereen heeft een persoonlijke speaker in zijn cabine) en omdat 
iedereen eerste rang zit op enkele meters van de muzikanten. Het resulteerde in een zeer enerverende 
zomer waarin we aan 50 verschillende acts van collega-kunstenaars een podium konden bieden met een 
totaal van 123 bespeelde tijdslots.  
 
Het was kicken om op zo’n korte termijn zoiets groots uit de grond te stampen. Dat er een hoop mis zou 
gaan stond van tevoren vast, en zelfs dat viel uiteindelijk alles mee. Het Peepshow Palace was 6 dagen 
per week open met 3 tijdslots: 16.00, 19.30 en 22.00 uur. De 16.00 uur slots waren niet heel makkelijk te 
vullen, zowel niet met acts als met publiek. Dus dat doen we de volgende keer anders. De inloop van een 
half uur met twee ingangen en zes tijdslots volledige corona-proof georganiseerd, maar voelde in de 
corona-luwe zomer wel heel ruim. Zeker als niet alle 94 plaatsen bezet waren. Door de hete zomer en de 
onverwachte mogelijkheid de zomervakantie in het buitenland te vieren, waren de middelste drie weken 
helaas een stuk minder goed bezocht. Uiteindelijk zijn dat kanttekeningen bij een erg geslaagd hoofdstuk 
in het boek van ons gezelschap.  
 
Het was spannend en leerzaam om een eigen plek te runnen in plaats van op bezoek te komen. We 
hebben veel nieuwe contacten opgedaan en oude banden versterkt. En… We hebben een kant en klaar 
Peepshow Palace in de opslag liggen. We hebben geprobeerd om het Peepshow Palace ook naar andere 
plekken te laten reizen. Er was veel interesse vanuit binnen- en buitenland: van Brussel tot Groningen, 
van Brighton tot Eindhoven en van Parijs tot Utrecht. Er werden veel serieuze pogingen gedaan, maar 
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we werden keer op keer gehinderd door steeds verder aangescherpte corona-maatregelen. Op het 
moment van schrijven zijn we met drie plekken in onderhandeling om de Peepshow daar op korte termijn 
neer te zetten. We proberen daarbij de pareltjes uit het vorige Peepshow Palace Festival mee te nemen 
op reis.  
 
Pers 
“Levert dat nare virus toch nog iets spannends op” 
de Volkskrant 
 
“De peepshowopstelling is weliswaar uit nood geboren, het past wel bij De Warme Winkel, meent Weemhoff. “Wij zijn een heel 
fluïde gezelschap en hebben het altijd leuk gevonden om onder bijzondere omstandigheden en op vreemde locaties te werken 
– dat is iets wat in ons zit. We hebben in een bunker gespeeld, in een leegstaande winkel, en nu biedt de peepshow een mooi, 
theatraal podium. Het is eigenlijk een soort vierde wand-toneel, waarin gedaan wordt alsof je met zijn tweeën bent.” 
Parool 
 
“De cabines van een peepshow als coronaproof theater? Dat blijkt een uitstekend idee. Theatercollectief De Warme Winkel en 
theater De Brakke Grond lieten er speciaal een bouwen voor deze zomer.” (...) “De komende maanden is dit Peepshow Palace 
een reddingsboei voor artiesten en (geannuleerde) festivals. Julidans en Motel Mozaïque programmeren dans en muziek (o.a. 
Spinvis en Mauro Pawlowski). De Brakke Grond programmeert Vlaamse theatermakers en muzikanten. Sommigen passen ouder 
werk aan, anderen creëren in no time nieuwe producties.” 
NRC 
 

1.4 PUBLIEK  
 
Na een jaar waarin we ons bezoekersrecord verbroken volgt een jaar waarin we een dieptepunt bereiken. 
Dat kon ook niet anders: er mochten simpelweg niet meer mensen in de zaal. Qua bezettingsgraad is dit 
jaar daardoor juist het absolute hoogtepunt. Dit hoofdstuk gaat daardoor vooral over hoe het geweest had 
kunnen zijn en wat we nog wel hebben kunnen doen. Praktisch gezien brengen we dit jaar alle informatie 
die samenhangt met het publieksbereik en de marketing onder in hetzelfde hoofdstuk.  
 

Publieksaantallen 
In 2020 hebben we in totaal 3.165 bezoekers bereikt met onze eigen voorstellingen, waar het er in 2019 
nog 34.601 waren. Bondig uitgedrukt is dat het effect van de corona-crisis op de podiumkunsten. Het 
heeft daarom ook weinig zin om te reflecteren op de gerealiseerde doelstellingen en bezettingsgraden in 
dit jaar. Voor de volledigheid worden ze hieronder uiteraard wel gegeven.  
 
Publieksaantallen per productie 

Productie Totaal bezoekers Totale Capaciteit Bezettingsgraad % Gemiddeld per 
speelbeurt 

Yves Saint Laurent 
(vervolg) 194 197 98% 48 

Een oprechte ode aan de 
Ironie 47 650 7% 47 

To Nail 68 280 24% 7 

I, Phone 65 84 77% 22 

Alleen Samen 1399 1788 78% 73 

Bonte Avond 89 89 100% 89 

Mephisto Park 863 970 89% 62 

Afscheidstournee 440 453 97% 29 

TOTAAL 3165 4523 70% 51 
 
 
Als context bij deze getallen is het goed om te weten dat Yves Saint Laurent pre-corona speelde in 
Frascati. Een oprechte ode aan de Ironie speelde een enkele try-out in Vlaardingen direct aansluitend op 
de montage. To Nail speelde net voor de eerste lockdown inging, op een moment dat veel mensen hun 
kaarten al annuleerden omdat ze bang waren voor het toen nog onbekende virus. I, Phone speelde 



 

JV 2020  Pagina 20 

daarentegen in juni, kort nadat de theaters weer open mochten met een maximale capaciteit van 28 in 
het Veem House for Performance.  
 
Alleen Samen en de Bonte Avond Finale Peepshow Breakdown Strooigoed Orgasme speelden in ons 
eigen Peepshow Palace met een capaciteit van 94 en aangepaste capaciteit van 89 bij de Bonte Avond. 
Mephisto Park speelde ‘op locatie in Frascati’ waarmee door een speciale publieksopstelling in de lengte 
een capaciteit van 60 stoelen kon worden bereikt. Afscheidstournee was op tournee in de periode dat er 
maximaal 30 mensen in theaters mochten in Nederland. België sloot in het najaar al eerder de deuren 
waardoor die voorstellingen vervielen, Nederland volgde iets later ook. Daardoor is uiteindelijk maar 
ongeveer de helft van deze tournee gespeeld.  
 
Het is uiteraard niet mogelijk exact te voorspellen hoeveel bezoekers onze voorstellingen hadden bezocht 
als er geen corona was geweest. Ter indicatie: voor Een oprechte ode aan de Ironie hadden we minimaal 
5.000 bezoekers verwacht, voor De Drie Musketiers op de Zomer van Antwerpen minimaal 11.000, voor 
Afscheidstournee minimaal 2.500 en voor Mephisto Park minimaal 2.000 (afhankelijk van de capaciteit). 
Inclusief kleine projecten was een totaal van boven de 20.000 dus zeker realistisch geweest.  
 
Daarmee waren we lager uitgekomen dan in 2019, maar dat getal is vertekend door de lange serie in het 
Amsterdamse Bos van De Drie Musketiers. Gemiddeld over de afgelopen jaren stijgen we geleidelijk naar 
een steeds groter publiek, vooral doordat we ook voor het grote zalen circuit produceren en groter werk 
op locatie spelen. Die trend willen we vasthouden de komende jaren.  
 
Peepshow Palace Festival 
Uiteindelijk was het belangrijkste dat we in 2020 deden het creëren van een plek waar anderen hun werk 
konden laten zien dat anders op de plank was blijven liggen. In totaal hebben we tijdens het Peepshow 
Palace Festival ruimte kunnen bieden aan 123 voorstellingen/concerten. Daar zijn 5.850 mensen naartoe 
geweest. De website peepshowpalace.nl telt 30.462 unieke bezoekers en onze sociale media berichten 
hebben samen een bereik gehad van 98.134 mensen (geen uniek bereik).  
 
Qua media-aandacht ligt dat aantal nog veel hoger. Freepublicty in geschreven media was goed voor 
€88.000 aan advertentiewaarde, maar ook tv, radio, Belgische pers en maandbladen als Vogue hebben 
aandacht besteed aan onze Peepshow. En nog steeds worden we regelmatig genoemd en geroemd als 
het theatrale antwoord op de pandemie. 
 

Spreiding 
De doelstellingen op het gebied van spreiding zijn dit jaar logischerwijs ook in de verste verte niet gehaald. 
Het merendeel van de geplande voorstellingen buiten onze standplaats en in het buitenland zijn 
geannuleerd of gedeeltelijk verplaatst naar 2021. Gelukkig mochten we op de valreep aan het einde van 
het jaar toch nog een deel van de tournee van Afscheidstournee spelen. Al fietsend toerden Vincent, Rob 
en Manuel het land door voor de 7 voorstellingen buiten Amsterdam. Samen met de try-out in Vlaardingen 
van Een oprechte ode aan de Ironie zijn dat de 8 voorstellingen buiten onze standplaats.  
 
Spreiding van gerealiseerde activiteiten per productie 
Productie In standplaats Buiten standplaats Buitenland Totaal 
Yves Saint Laurent 
(vervolg) 4 0 0 4 

Een oprechte ode aan de 
Ironie 0 1 0 1 

To Nail 4 0 0 4 
I, Phone 3 0 0 3 
Alleen Samen 19 0 0 19 
Bonte Avond 1 0 0 1 
Mephisto Park 14 0 0 14 
Afscheidstournee 8 7 0 15 
TOTAAL 53 8 0 61 

 
En dat terwijl we juist dit jaar zo trots waren op onze spreiding. Met de tournee van Een oprechte ode aan 
de Ironie zouden we alle regio’s afgaan, inclusief de oostelijke regio van het land waar we eerder nog 
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moeilijk voet aan de grond kregen. Zowel de Deventer Schouwburg als Stadsschouwburg Nijmegen 
stonden op de tourneelijst. Gelukkig hebben we beide voorstellingen kunnen verplaatsen naar seizoen 
2021/2022.  
 
Mephisto Park zouden we dit jaar eigenlijk op theaterfestivals spelen, zoals Theater aan Zee, Over het IJ 
en Festival Boulevard. Daarmee zouden we ook in regio zuid, net als vorig jaar, weer volop te zien zijn. 
Door corona is de voorstelling in plaats van een locatievoorstelling een voorstelling voor de kleine zaal 
geworden die in augustus in Frascati stond. We waren erg blij dat de voorstelling alsnog door kon gaan, 
maar hij droeg daardoor niet meer bij aan de spreiding.  
 
Bij de voorstelling Afscheidstournee bleef het iedere dag spannend of we de voorstelling konden gaan 
spelen. De voorstelling zou monteren en in première gaan bij onze coproductiepartner CAMPO te Gent, 
maar helaas werden de theaters in België op de valreep gesloten. De aansluitende Belgische 
voorstellingen vervielen daarmee ook. De voorstelling hebben we toen gemonteerd in De Nieuwe Vorst 
om vervolgens in première te gaan in Amsterdam. Met de komst van de aangescherpte maatregelen per 
10 december werd helaas de verdere tournee ook vervroegd stilgelegd.  
 
Voor 2020 waren 33 voorstellingen in het buitenland geboekt, een stuk meer dan voorgaande jaren. Alle 
buitenlandse speelbeurten waren in België geboekt, waaronder 18 keer De Drie Musketiers op de Zomer 
van Antwerpen. Een groot aantal van deze speelbeurten hopen we alsnog in 2021 te realiseren. Ondanks 
het vele verplaatsen en afgelasten van voorstellingen zijn de relaties met de theaters door het hele land  
en met België goed gebleven. Sterker nog: we spraken elkaar in 2020 nog nooit zo veel en vaak. We 
verwachten na de corona-crisis daarom weer volop in alle Nederlandse regio’s en Vlaanderen te spelen.  
 
Door de corona-beperkingen is het helaas nog niet gelukt het Peepshow Palace ook buiten Amsterdam 
neer te zetten. We hopen dit in 2021 alsnog te realiseren. Of dat ook gaat lukken zal vooral afhangen van 
hoeveel risico potentiële speelplekken kunnen en durven nemen in de periode waarin het Peepshow 
Palace het meest relevant is: tussen de lockdown en de terugkeer naar het ‘oude’ normaal.  
  
 

Campagnes  
Een oprechte ode aan de Ironie 
Waarom verleidt een programma als Temptation Island zoveel hoogopgeleide kijkers? Volgens 
televisiewetenschapper Dan Hassler-Forest van de Universiteit Utrecht zit het programma tactisch en 
heel slim in elkaar. "Het is platvloerse reality, maar op een ironische manier gemaakt waardoor het ook 
hoogopgeleide kijkers aanspreekt. Het bevat surrealiteit, seks, drama, conflict, en een goede voice-over 
die laat zien dat ook de makers het niet allemaal serieus nemen." (...) “een uurtje Temptation Island is 
voor veel mensen een verademing." (uit een artikel in Het Parool, 2018) 
 
Dit was ook het uitgangspunt van de campagne. Spelen met de aantrekkelijkheid van een programma als 
Temptation Island, maar daarmee dan ook een hoogopgeleide doelgroep aanspreken die misschien niet 
vanzelf de weg naar het theater vindt. Voor fans van het programma hebben we daarom de herkenbare 
huisstijl van het programma benut, met grote gouden letters en paradijselijke foto’s. Met een sexy foto 
van een man en een vrouw in zwemkleding tussen de palmbladeren en de titel van de voorstelling in grote 
letters. De Warme Winkel-fan was ook gelijk aangetrokken tot het beeld omdat het ook weer het typische 
eigenzinnige en verrassende karakter van de groep weergeeft. Met deze posters trokken we al veel 
aandacht, maar de combinatie met de titel riep ook vragen en weerstand op.  
 
Vanuit de wens om meer interactie met ons publiek te krijgen hebben we voorafgaand aan de 
voorstellingen een aantal dingen georganiseerd. In De Balie organiseerden we drie bijeenkomsten onder 
de noemer: “Een kijkje in de keuken van De Warme Winkel”. Onder begeleiding van De Balie bekeken 
we inspiratiemateriaal, hebben we scènes en teksten met het publiek getest en verkenden we we het 
eeuwenoud bediscussieerde thema ‘Ironie’ met speciale gasten. De bijeenkomsten waren gratis te 
bezoeken door We Are Public-leden, maar hebben we ook uitgezet onder theatermedewerkers en onze 
achterban als opwarmertje voor de voorstelling.  
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Ook zijn we eind 2019 een kerstactie gestart, waarbij we via een kerstig filmpje mensen opriepen om 

direct via ons een golden ticket voor de voorstelling kopen. Deze werd zowel door ons als door de theaters  

verspreid. In totaal hebben we hiermee 41 exclusieve vouchers verkocht, die in een mooie verpakking 

naar de mensen is opgestuurd.  

 

En aan de wens om meer interactie te hebben met ons potentiële publiek hebben we ook gehoor gegeven 

via een panelavond, de zogenoemde Temptation Table. Met Temptation Island-kijkers van het eerste uur 

zijn we in gesprek gegaan om erachter te komen waren programma’s binnen dit genre zo populair zijn en 

welke media ze nog meer gebruiken. 

 

We hadden veel plannen voor een campagne, maar al snel werd duidelijk dat we door corona de tournee 

moesten stilleggen en zodoende ook de campagne. Deze was al deels was opgestart, onder andere met 

een grote voorpublicatie in de Volkskrant. Ook stelden we al een tijdje trots de deelnemers van ons 

programma/de voorstelling voor op onze eigen social media kanalen en de social media kanalen van 

theaters. Daarbij maakten we ook optimaal gebruik van de 50.000 Instagramvolgers van deelneemster 

Ayleen. En naast een grote outdoorcampagne (die we gelukkig hebben kunnen terugtrekken), zijn we een 

samenwerking aangegaan met satirisch ironisch medium De Speld. Deze is doorgeschoven naar oktober 

2021.  

 

In september zijn we door 2 Meter Sessies benaderd om mee te doen aan het tv-programma Theater 
2020. In een aflevering van 30 minuten hebben we scènes uit de voorstelling gespeeld, afgewisseld met 

een interview met Ward. We zijn trots op het eindresultaat van deze aflevering en ook al hebben we de 

voorstelling niet meer kunnen spelen voor een theaterpubliek, nu wel voor een tv publiek. De aflevering 

stond gepland op 28 december 2020, maar door een schemawijziging bij de NPO is deze uiteindelijk niet 

meer in 2020 uitgezonden, maar op 4 januari 2021 via NPO Start en NPO Extra.   

I, Phone 
Pas heel laat doemde de mogelijkheid op dat we toch nog de uitkomst van het vooronderzoek konden 

laten zien van I, Phone dit jaar, precies op het moment dat theaters weer open mochten speelde Rob drie 

try-outs. Gelukkig had het publiek cultuurhonger, want de voorstelling was na het versturen van een 

nieuwsbrief al bijna uitverkocht. Uiteindelijk bleven de laatste paar kaarten nog onverkocht. Achteraf 

hadden we nog een extra online advertentie moeten uitzetten en met een wachtlijst moeten werken zodat 

die plekken ook gevuld zouden worden. Daar was zo net na de lockdown nog geen systeem voor en het 

was zeker toen ondenkbaar dat een grote groep mensen bij de deur zou staan wachten op last minute 

kaartjes.  

Peepshow Palace Festival 
Vanuit energie en experiment stampten we binnen no time een nieuw concept uit de grond in de zomer 

van 2020: Het Peepshow Palace Festival. Alles -zo ook de campagnes- moest snel opgezet worden en 

dat werkte ook in ons voordeel. Na drie maanden van louter annuleringen en verplaatsingen mochten we 

in alle vaart weer iets optuigen.  

 

Bijna elke partij sprong vol enthousiasme aan boord en daardoor kregen we binnen een korte tijd veel 

voor elkaar. Een website, een huisstijl, een kaartverkoopsysteem. Maar we stuitten ook op veel 

problemen. Veel organisaties waar we normaal mee samenwerken (reclamepartners, stadspartners, 

sales promotion partners als Amsterdam Marketing en Last Minute Ticketshop), waren vanwege de 

lockdown dicht of moeilijk bereikbaar. Standaard vermeldingen in bijvoorbeeld uitkalenders waren ineens 

niet mogelijk.  

 

Een andere grote uitdaging was om als theatergezelschap een divers en groot publiek te bereiken. Als 

theaterhuis heb je verschillende producties waarmee je een heel divers publiek dient. Wij hebben als 

gezelschap enkel een trouwe groep fans. Daarom hebben we in de marketing voornamelijk ingezet op 

samenwerkingen. Samenwerkingen met alle programmerende partijen en ook met alle optredende 

makers/artiesten. Om voldoende kaarten te verkopen was het van belang dat hun achterban goed werd 

bereikt. Om de samenwerkingspartners een handje te helpen, maakten we een basisvormgeving met 

elementen waar alle partners zelf mee aan de slag konden. Het gebruik van een peepshow-filter werkte 

goed, omdat we onze partners de ruimte gaven om zelf dingen te creëren, maar toch het merk van de 

Peepshow zichtbaar bleef. 

 



 

JV 2020  Pagina 24 

 
Dankzij de uitgebreide persaandacht voor zowel het concept van het Peepshow Palace, als het festival 
en haar programma -met interviews en artikelen in geschreven media en recensies in de week na de 
première van Alleen Samen en recensies van onder andere het programma van Julidans en Motel 
Mozaique- landde de Peepshow al snel bij een breder publiek. Dit ondersteunden we met een campagne 
online, via onze eigen social kanalen, die van De Brakke Grond en die van alle optredende artiesten en 
programmerende partijen.  
 
Ook via nieuwsbrieven en online advertising werd potentieel publiek geïnformeerd. Herhaalbezoek 
stimuleerden we door in alle privecabines de agenda te plakken en bezoekers kregen na afloop een mail 
met tips uit het resterende programma. Ondanks een kleine dip in het midden van van de festivalperiode 
-mede door een hittegolf- kijken we met trots terug op een succesvolle culturele Peepshow zomer.  
 
Het Peepshow Palace kreeg veel free publicity en dit leverde in de geschreven media een totale 
advertentiewaarde van bijna €88.000 op. Nog steeds worden we regelmatig benaderd om te vertellen 
over de Peepshow en ook na het festival hebben we nog veel aandacht in de media gekregen, waaronder 
een uitgebreide reportage in het Lowlandsprogramma van de VPRO.  

Alleen Samen 
Alleen Samen werd speciaal gemaakt voor de opening van het Peepshow Palace en was daarom 
compleet vervlochten met de campagne rondom het Peepshow Palace Festival. De voorstelling was niet 
alleen de grand opening, maar speelde daarna ook nog 19 speelbeurten. Daarom hebben we hem via 
nieuwsbrieven en betaalde Facebook en Instagram advertenties extra onder de aandacht gebracht bij het 
toneelpubliek. Toen de bovenal positieve recensies binnenkwamen trok de kaartverkoop snel aan. Alleen 
Samen had de meeste speelbeurten op het festival en was ook het vaakst uitverkocht.  

Mephisto Park 
De praktische uitvoering van de marketing en communicatie lag in handen van Frascati. Vanwege corona 
en de beperkte zaalbezetting konden we voor de première helaas niet breed uitnodigen. Wel hebben we 
de voorstelling getipt aan onze premièregasten en meermaals aangekondigd via social media en onze 
nieuwsbrief.  

Bonte Avond Finale Peepshow Breakdown Strooigoed Orgasme 
Het Peepshow Palace Festival 2020 werd afgesloten met de Bonte Avond Finale Peepshow Breakdown 
Strooigoed Orgasme. Dit soort avonden doen het bijzonder goed bij onze achterban. Via onze nieuwsbrief 
en Facebook en Instagram brachten we hen op de hoogte van dit evenement en een paar dagen na deze 
aankondiging waren we al uitverkocht.  

Afscheidstournee 
De campagne van Afscheidstournee werd anders vormgegeven dan een ‘reguliere’ campagne. In lijn met 
de ideologie van de voorstelling, wilden we de marketingcampagne ook zo duurzaam mogelijk produceren. 
Karst-Janneke Rogaar ontwierp voor ons een campagnebeeld dat makkelijk door theatermedewerkers 
nagetekend kon worden op achterkant van oude posters. Vincent heeft hier een instructievideo voor 
opgenomen, die naar alle theaters is opgestuurd. Dit oogste veel positieve reacties en in alle speelsteden 
gingen theatermedewerkers enthousiast naar de tekentafel.  
 
De focus van de campagne lag verder online. Gerichte facebook en instagramadvertenties moesten een 
breed publiek bereiken en dit is goed gelukt. Op beide kanalen werd de gesponsorde content veel geliked 
en gedeeld, wat resulteerde in een social media bereik van ruim 23.000. Tijdens de fietstocht van theater 
naar theater nam het team video’s op die door de theaters weer werden verspreid onder hun publiek.  
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De aard van de voorstelling (duurzaamheid, ecologische voetafdruk verkleinen) werd ook goed opgepikt 
door journalisten. Vincent heeft een uitgebreid interview in NRC Handelsblad, NRC Next en de Telegraaf 
gehad. Het interview in de Telegraaf is vervolgens weer doorgeplaatst in Noordhollands Dagblad, 
Haarlems Dagblad, de IJmuider Courant, het Leidsch Dagblad en de Gooi- en Eemlander, wat daardoor 
een bijzonder groot bereik kreeg.  
 
De samenwerking met onze coproducent IDFA leverde ook weer mogelijkheden op in het bereiken van 
een nieuw (film)publiek en we konden dankbaar meeliften op de promotiemachine van het festival. 
Afscheidstournee was onderdeel van IDFA DocLab, één van de belangrijkste platforms voor interactieve 
documentaires en vertelkunst. Vanwege het internationale karakter van IDFA waren de twee speelbeurten 
tijdens het festival Engels gesproken. 
 
In verband met corona, de beperkte zaalcapaciteit en de uitgebreide aandacht in de kranten waren alle 
voorstellingen snel uitverkocht. Ook werd het steeds duidelijker dat we de tournee niet konden afmaken. 
Dit vooruitzicht heeft ons doen besluiten om verder geen grootschalige campagne in te zetten.    
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Het bestuursverslag 
 

2.1 BESTUUR & DIRECTIE 
 

Bestuur 
Ook in 2020 gingen we verder met de wisseling van wacht binnen het bestuur. Bart Kusters trad zoals 
gepland in het begin van het jaar af, omdat hij aan het einde van zijn twee termijnen zat. Bart is lang 
betrokken geweest bij De Warme Winkel, onder andere als voorzitter van het bestuur. Hij heeft de grote 
groei van De Warme Winkel in het afgelopen decennium helemaal meegemaakt. We zijn hem zeer 
dankbaar dat hij zich al die tijd met hart en ziel voor ons heeft ingezet. Om een soepele overgang mogelijk 
te maken had Bart in 2019 zijn voorzittershamer al doorgegeven aan Niek vom Bruch. Doordat Rinske 
Verdult op datzelfde moment doorschoof naar de positie van secretaris viel de plek van junior bestuurslid 
vrij.  
 
Hassina Bahar is met ingang van 2020 het nieuwe junior bestuurslid, met als extra focus fondsenwerving. 
Ze schoof eind 2019 al aan bij de bijeenkomst over de plannen voor het nieuwe kunstenplan en kon dus 
direct haar expertise inzetten. Een junior bestuurslid wordt aangesteld voor twee jaar, met de mogelijkheid 
tot een verlenging met nogmaals twee jaar. Het doel van de junior positie in het bestuur is de bestuur en 
raad van toezichtleden van de toekomst een plek te bieden om ervaring op te doen met toezicht houden.  
 
Bij de zoektocht naar een junior bestuurslid werden we geholpen door executive-search bureau Colourful 
People, dat als ook hielp bij de zoektocht naar een nieuwe penningmeester. Het termijn van Winfred 
Voordendag loopt pas in 2022 af, maar omdat penningmeesters altijd het lastigst te vinden blijken zijn we 
hier op tijd mee begonnen. Kim Christiaansen trad in oktober 2020 toe tot het bestuur als beoogd 
penningmeester en draait tot het einde van Winfred’s termijn mee als tweede oog. In 2021 wordt 
vervolgens de zoektocht gestart naar een nieuw algemeen bestuurslid. Met Winfred’s terugtreden is het 
bestuur in drie jaar tijd dan grotendeels vernieuwd. Het voordeel van deze getrapte vervanging is dat 
termijnen met elkaar overlappen. Daardoor is er altijd een mix van langer en korter zittende bestuursleden 
en waarborgen we het geheugen van de stichting.  
 
De stichting werkt ook in 2020 volgens het bestuur+directie-model. Een nieuwe evaluatie van het 
bestuursmodel staat gepland voor 2023. De directie stelt het beleid op in samenspraak met het bestuur, 
het bestuur stelt het beleid vervolgens vast en de directie voert het uit. We onderschrijven de richtlijnen 
van de Governance Code Cultuur en toetsen deze regelmatig. De reflectie op de principes van de code 
is met ingang van dit jaar als apart hoofdstuk toegevoegd. Na de herziening van de administratieve 
organisatie in 2019 werden in 2020 alleen kleine verbeteringen doorgevoerd en de afspraken vooral 
vertaald naar werkprocessen. Oud-bestuurslid Bart Kuster werd bereid gevonden na zijn terugtreden de 
rol van interne vertrouwenspersoon op zich te nemen. Hiervoor volgde hij in 2020 een basisopleiding 
vertrouwenspersoon, waarmee hij ook officieel geregistreerd is al Vertrouwenspersoon Ongewenste 
Omgangsvormen.   
 
Het bestuur bestond in 2020 uit:  
 
    Niek vom Bruch, voorzitter  
Primaire functie:   Algemeen directeur Grand Theatre 
Nevenfuncties:   Lid Raad van Toezicht Biblionet Drenthe 
   Lid Raad van Toezicht CBK Groningen 

Voorzitter en medeoprichter van het Vlakke Vloer Platform 
Lid Visitatiecommissie en Adviescommissie meerjarige subsidies Gemeente Utrecht 

 
Winfred Voordendag, penningmeester  

Primaire functie:   Commercieel directeur Kröller Müller   
Nevenfuncties:   Lid Algemeen Bestuur VACI – Verzuim Arrangementen Creatieve Industrie  
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Rinske Verdult, secretaris   

Primaire functies:   Zakelijk en sales CC Amstel (t/m mei 2020), Planner & accountmanager Allard  
Pierson (per juni 2020) 

Nevenfunctie:  Voorzitter bestuur Bühnenbiest 
 
   Bart Kusters, bestuurslid 
Primaire functie:   Hoofd producerende afdelingen & projectleider 
   Academie voor Theater en Dans, AHK 
Nevenfunctie:   Penningmeester Stichting Firma Ducks 
 
   Hassina Bahar, junior bestuurslid 
Primaire functie:   Coördinator Fondsenwerving en strategie Tropenmuseum, Museum  

Volkenkunde, Afrika Museum en Wereldmuseum – Nationaal Museum van Wereldculturen 
Nevenfunctie:  Bestuurslid Stichting De Vrolijkheid 
 
   Kim Christiaansen, bestuurslid (beoogd penningmeester) 
Primaire functie:   Hoofd Development & Events bij Theater Rotterdam 
Nevenfuncties:   Penningmeester Stichting URLAND 
 
 
Rooster van aftreden: 

Naam Functie Start termijn Einde termijn 

N. vom Bruch  Voorzitter 01-06-2016  01-06-2024 

W. Voordendag Penningmeester  09-12-2014 09-12-2022 

R. Verdult  Secretaris 01-12-2017  01-12-2021 
(herbenoembaar) 

B. Kusters  Bestuurslid  16-01-2012  15-01-2020 

H. Bahar Junior bestuurslid 15-01-2020 15-01-2022 
(herbenoembaar) 

C. M. Christiaansen Bestuurslid (beoogd 
penningmeester) 

28-10-2020 28-10-2024 
(herbenoembaar) 

 
 
Directie 
De directie was in 2020 hetzelfde samengesteld als in 2019 en bestaat uit de twee artistiek directeuren 
Vincent Rietveld en Ward Weemhoff, en een zakelijk directeur Rutger Gernandt. De directieleden 
functioneren nevengeschikt met ieder een eigen takenpakket en verantwoordelijkheden, gebaseerd op 
delegatie door het bestuur. Gezamenlijk zijn de directieleden verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken.  
 

Ward Weemhoff, artistiek directeur  
Nevenfuncties:   Geen 
 

Vincent Rietveld, artistiek directeur  
Nevenfuncties:   Geen 
 

Rutger Gernandt, zakelijk directeur  
Nevenfuncties:   Bestuur martvanberckelgroep 

Raad van Toezicht Theatercollectief Schwalbe 
Bestuur Sociaal Fonds Podiumkunsten 

 
De salarissen blijven ruim onder de WNT-norm. Een specificatie van de beloningen van bestuur en 
directie zijn te vinden in de jaarrekening.  
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2.2 ORGANISATIE 
 
Artistieke organisatie 
De artistieke kern (Arti) zou na het toetreden van Florian Myjer dit gehele jaar bestaan uit vier leden: 
Vincent Rietveld, Ward Weemhoff, Mara van Vlijmen en Florian Myjer. Door persoonlijke omstandigheden 
was er toch sprake van een Arti3. Mara was helaas voor langere tijd uitgeschakeld en heeft vervolgens 
besloten een stap terug te zetten. Ze zal niet meer als artistiek leider bij De Warme Winkel actief zijn, 
maar wel betrokken blijven bij losse projecten en te zien zijn in reprises. 
 
Naast deze belangrijke interne ontwikkeling stond de rest van het jaar vooral in het teken van omgaan 
met corona. Door Covid-19 konden er geen grote projecten worden gerealiseerd. Dat blijkt ook uit het 
aantal verschillende medewerkers dat voor ons werkte in 2020 en het aantal overeenkomsten dat we met 
hun sloten (zowel arbeidsovereenkomsten als opdrachtovereenkomsten). In 2020 sloten we met 45 
medewerkers 68 overeenkomsten (voor verschillende producties), tegen 62 medewerkers en 86 
overeenkomsten in 2019. Dat is onvermijdelijk: de artistieke inspanning halveert niet voor een project dat 
de helft zo groot is. Het artistieke startpunt is de artistieke kern die per jaar een maximaal aantal projecten 
per persoon kan maken en begeleiden. Tegelijkertijd klopte het niet om een voorstelling met 10 mensen 
op het toneel te spelen als er maar 30 in de zaal mogen zitten. Niet voor het publiek en niet voor de 
makers.  
 
Nieuwe artistieke samenwerkingen kwamen daardoor alleen voort uit de pre-corona samengestelde 
artistieke teams. Bij Een oprechte ode aan de Ironie werkte Rebekka Wörmann voor het eerst bij ons als 
kostuumontwerper en Marijn Brussaard als geluidsontwerper. Florian werkte voor Mephisto Park voor het 
eerste samen met Davy Pieters als eindregisseur, Janne Sterke als scenograaf en Varja Klosse als 
lichtontwerper. Tegelijkertijd leerden we door het Peepshow Palace Festival vele makers, festivals en 
podia kennen waarmee we in toekomst vaker willen samenwerken.  
 
De corona crisis legde ook de tweedeling in de podiumkunstensector tussen loondienst en zzp nogmaals 
pijnlijk bloot. Medewerkers die worden ingehuurd in loondienst moeten sowieso worden doorbetaald, 
ongeacht of een voorstelling kan worden gespeeld of niet. Vanuit de overheid werd ook razendsnel de 
NOW-regeling opgetuigd zodat het inkomen op peil zou blijven. De regeling voor zzp’ers betekende 
daarentegen direct terugval naar bijstandsniveau en het was in veel gevallen zelfs mogelijk geweest om 
opdrachtovereenkomsten ondanks deze ongekende overmacht te laten vervallen.  
 
De Warme Winkel heeft er voor gekozen om zzp’ers en werknemers hetzelfde te behandelen. We hebben 
geannuleerde speelbeurten doorbetaald ongeacht de contractvorm. Dat hebben we ook gedurende de 
crisis voortgezet bij alle andere projecten, omdat we vinden dat het ondernemersrisico van een 
gezelschap niet kan worden afgeschoven op de medewerkers. We hebben daarbij er ook niet voor 
gekozen om opdrachten door te schuiven naar volgende tournees. Een afgelaste tournee is direct verlies 
van inkomen, terwijl bij het inhalen in een latere periode er normaal gesproken ook weer een andere 
tournee zou zijn gespeeld. Daar schiet je per saldo dus niets mee op, want je kunt op een later moment 
niet opeens twee tournees tegelijk spelen.  
 
Spelers en makers werken bij De Warme Winkel sowieso in loondienst. Technici kunnen op grond van 
een specifieke modelovereenkomst nog steeds als zelfstandige werken ondanks dat er in veel gevallen 
het vermoeden van schijnzelfstandigheid is. Toch blijken in deze crisis ook decor, licht en 
kostuumontwerpers, schrijvers en componisten kwetsbaar. Ook in deze klassieke ‘vrij beroepen’, waarbij 
werken als zzp’er voor de hand ligt, blijkt de noodzaak voor een sectorspecifiek sociaal vangnet. Zoals 
wel bestaat in Vlaanderen, Duitsland en Frankrijk maar in Nederland enkele decennia geleden is 
afgeschaft. 
Staf organisatie 
Het eerst half jaar stond in het teken van de overgang naar een nieuw team. Florie Bos was al vastgelegd 
in 2019 als 1e productieleider. De bedoeling was dat ze zou beginnen in de zomer, maar door Covid-19 
kon ze in het voorjaar al deels starten met haar werkzaamheden. Gedurende die periode werd haar functie 
ingevuld door Lena Meijer, die al eerder als productieleider bij meerdere projecten voor ons werkte. 
Daarnaast werd eindelijk ook de gewenste ervaren marketeer gevonden in de persoon van Lisa Groot, 
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die ook midden in de zomer begon. Dat betekende dat in de eerste helft van het jaar nog met tijdelijke 
krachten werd gewerkt. De interim periode van Klaartje Wouters en Marleen Koens eindigde tegen de 
zomer, waarna Nadine van Pinxteren bijsprong om het Peepshow Palace Festival in goede banen te 
leiden.  
 
Verder waren er geen personele wijzigingen in de staf. Ezra Bredius ontwikkelt zich in haar traineefunctie. 
Een nieuwe onderdeel in haar takenpakket is dat ze de zakelijk leiding op zich neemt bij de 
talentontwikkelingsprojecten. De samenwerking met administratiekantoor Ozcar verliep ook dit boekjaar 
naar wens.  
 
Doordat er een nieuw vast team is, kunnen we ons naast de dagelijkse beslommeringen ook bezig houden 
met het realiseren van de ambities voor de toekomst. We willen de productieprocessen verbeteren zodat 
we flexibel kunnen produceren, zonder dat dit voor een te zware belasting van de organisatie zorgt. We 
zien dat er op het gebied van naamsbekendheid van De Warme Winkel bij het brede publiek nog flink wat 
te verbeteren valt. Daarom zijn we in gesprek gegaan met diverse communicatie en reclamebureaus om 
een nieuwe branding strategie te ontwikkelen.  
 
De rol van de technisch producent is ook dit jaar nog niet geheel uitgekristalliseerd. Prem Scholte Albers 
die veel lichtontwerpen voor De Warme Winkel maakte, maar ook een ervaren technisch producent is, 
nam een aantal klussen op zich (zoals het realiseren van De Drie Musketiers op de Zomer van Antwerpen, 
dat door Covid-19 uiteindelijk niet door kon gaan). We hopen dat de theaterbroedplaats die we aan het 
ontwikkelen zijn daar ook een rol in kan gaan spelen. We lopen namelijk nog steeds aan tegen het 
probleem dat we gedurende het jaar te weinig werk hebben voor een vaste technische producent, maar 
met een gedeelde thuisbasis en daardoor simpelere logistiek blijkt het misschien wel mogelijk een 
technisch producent met een aantal gezelschappen te delen.  

 
2.3 FINANCIËN & BEDRIJFSVOERING 
 
Meerjarensubsidie 
We ontvangen in de kunstenplanperiode 2017-2020 meerjarige subsidies van het Fonds Podiumkunsten 
(FPK) en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Beide subsidies zijn in 2020 geïndexeerd 
waardoor we van het FPK €499.952 ontvingen en van het AFK €212.185.  
 
Noodfonds Covid-19 
Via het Fonds Podiumkunsten ontving De Warme Winkel €156.600 aan Covid-19 compensatie uit het 
noodfonds. Deze compensatie was gebaseerd op de eigen inkomsten in de afgelopen jaren, omdat juist 
die inkomsten wegvallen door de afgelastingen en beperkingen in publiek gedurende deze crisis.  
 
We hebben deze middelen ingezet als dekking voor het doorbetalen van de cast & crew van Een oprechte 
ode aan de Ironie en daarnaast gebruikt om het Peepshow Palace Festival te realiseren. Daarmee is 
ongeveer tweederde van deze gelden besteed. De onderbesteding wordt doorgeschoven naar 2021.  
 
Exploitatieresultaat & financiële positie 
Hoewel zeker niet vanzelfsprekend in het Covid-19 crisisjaar, is het resultaat over 2020 positief. Het 
exploitatieresultaat is uitgekomen op €30.095. Het resultaat kon positief uitvallen doordat we ruimhartig 
Covid-19 ondersteuning ontvingen om door de crisis heen toch te blijven produceren. Daarmee konden 
we medewerkers aan het werk houden en tegelijkertijd zo goed en zo kwaad als het ging kunst blijven 
maken.  
 
Toch hadden we niet met een positief saldo willen eindigen: er waren vele plannen en harde en minder 
harde afspraken om het Peepshow Palace Festival ook op andere plekken te organiseren. Na de zomer 
werden deze plannen echter snel ingehaald door de realiteit van oplopende besmettingen en 
bijbehorende beperkingen. Eerst in het reizen naar het buitenland, vervolgens de beperkingen in 
capaciteit en uiteindelijk het sluiten van alle theaters. Daardoor konden niet alle uitgaven worden gedaan 
die waren gepland.  
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Waar dat kan schuiven we deze uitgaven door naar het volgende jaar als er hopelijk weer meer mogelijk 
is. Bij vergaande beperkingen of sluiting van de theaters is het simpelweg niet goed mogelijk om de gelden 
uit het noodfonds in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn: het creëren van werkgelegenheid. Een 
voorstelling maken waarvan je weet dat die niet gaat spelen is dodelijk voor de creativiteit en motivatie 
en feitelijk het vragen van het onmogelijke van kunstenaars. Daarnaast verwachten we dat vooral in de 
overgangsperiode, waarin er wel versoepelingen zijn maar er nog beperkingen gelden voor de capaciteit, 
veel extra middelen nodig zijn om de lagere publieksinkomsten te compenseren.  
 
Overige invloeden op het resultaat waren een hogere indexatie door het FPK dan initieel begroot en 
vooral flink lagere algemene onkosten en kantoorlasten. Dat laatste leverde een besparing op van 
€17.500 en was vooral het gevolg van het vele thuiswerken, maar bijvoorbeeld ook de onmogelijkheid om 
naar het buitenland te reizen om daar voorstellingen te verkopen en coproducties te bespreken. 
Daarnaast moest een talentontwikkelingstraject worden geannuleerd omdat dit vanwege Covid-19 
maatregelen onmogelijk gerealiseerd kon worden, waardoor €10.000 vrijviel. 
 
Balans 
Omdat 2020 het laatste jaar van het Kunstenplan 2017-2020 is, zijn er meer aanpassingen in de opbouw 
van het eigen vermogen dan in andere jaren. Het saldo van het eigen vermogen per 31 december 2020 
is €426.084. Hiervan bestaat €62.000 uit een bestemmingsfonds FPK, dat is ontstaan vanwege een 
onderprestatie in de grote zaal. Een verdere toelichting wordt hieronder gegeven bij de toelichting op de 
behaalde prestaties. Over vrijval van dit bestemmingsfonds wordt in 2021 door het FPK besloten.  
 
Door het positieve resultaat werd conform het handboek van het AFK een dotatie van €5.639 gedaan aan 
de egalisatiereserve AFK. Vanwege het einde van het kunstenplan valt deze bestemmingsreserve ook 
direct weer vrij. Er is, in overleg met het AFK, voor gekozen €20.000 van deze bestemmingsreserve toch 
nog even op de balans te laten staan en pas in 2021 te laten vrijvallen. De belangrijkste reden hiervoor is 
dat door het ascetische uitvoeren van de productie Afscheidstournee (zie de inhoudelijke toelichting bij 
de productie hierboven). Hierdoor is geld bespaard en dit zal worden gebruikt om CO2 te compenseren 
door middel van het aanschaffen van (voormalige) landbouwgrond en hierop hazelaars te planten. 
Daarnaast konden door Covid-19 nog niet alle werkzaamheden voor de documentaire die van de 
voorstellingen wordt gemaakt worden voltooid. Dit wordt in 2021 alsnog uitgevoerd.  
 
In de al bestaande bestemmingsreserves waren geen wijzigingen. Doordat in 2020 vanaf maart geen 
grote zaal voorstellingen konden worden gespeeld, kon de bestemmingsreserve Grote Zaalvoorstelling 
ook niet worden ingezet om extra speelbeurten in dit circuit te realiseren. De Covid-19 crisis was ook de 
reden dat extra investeringen in theatertechniek werden uitgesteld. Inzet van een deel van de Marketing 
& Communicatie reserve wordt volgend jaar ingezet als aan een nieuwe merkidentiteit wordt gewerkt, 
waar dit jaar wel al een begin mee is gemaakt.  
 
De algemene reserve daalt door de creatie van het bestemmingsfonds FPK van €188.935 naar €121.296. 
Er is bewust voor gekozen het positieve exploitatieresultaat niet aan de algemene reserve toe te voegen. 
In plaats daarvan is een Covid-19 bestemmingsreserve gecreëerd van €53.397, gelijk aan het 
exploitatieresultaat plus de vrijgevallen egalisatiereserve AFK. Op die manier ontstaat een reëel beeld 
van de nog niet bestede Covid-19 subsidie. De ambitie is om deze reserve in 2021 geheel in te zetten, 
samen met de tweede uitkering uit het noodfonds die in 2020 is aangekondigd maar in 2021 zal worden 
uitgekeerd. Een toelichting op de oorzaken van het (nog) niet kunnen besteden van deze bijzondere extra 
subsidie is hieronder te vinden bij de paragraaf over de bedrijfsvoering.  
 
Ondanks de Covid-19 crisis is de organisatie financieel gezond gebleven. De quick ratio is met 3,58 iets 
hoger dan in 2019 en ligt ook ruim boven de ‘norm’ van 1. Volgend jaar zal deze ratio bovendien nog 
verder stijgen omdat dan weer een voorschot wordt uitgekeerd door het FPK voor het Kunstenplan 2021-
2024. Er is met €402.611 voldoende netto werkkapitaal de productie van voorstellingen te kunnen 
voorfinancieren.  
 
Het solvabiliteitsratio komt uit op 73% en ligt in lijn met vorig boekjaar. Waar vorig jaar aandacht was voor 
het verkorten de betaaltermijnen op facturen, konden er dit jaar nauwelijkse facturen verstuurd worden. 
De belangrijkste overlopende posten zijn ontstaan doordat de afrekening van de coproductie aan 
Mephisto Park pas in 2021 is opgesteld. De materiële activa zijn gestegen door vervangsinvesteringen in 
onder andere laptops en de aanschaf van een geluidstafel.  
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Eigen inkomsten 
De eigen inkomsten daalden door de Covid-19 crisis scherp in 2020. De publieksinkomsten waren maar 
liefst €206.421 lager dan aan het begin van het jaar was begroot. De totale eigen inkomsten bedroegen 
in 2020 desondanks nog €245.460, waarmee een eigen inkomsten quote (EIQ) van 22% werd behaald 
(tegen 39% begroot). De overgebleven publieksinkomsten werden bijna volledig gegenereerd door het 
Peepshow Palace Festival.  
 
De EIQ is hierdoor in 2020 wel lager dan de norm die het FPK ons voor dit kunstenplan heeft opgelegd 
van 35,25%. Door goede prestaties in voorgaande jaren, halen we over het gehele kunstenplan 2017-
2020 nog steeds deze norm met een gemiddelde EIQ van 37,5%. Hoewel voor ons daardoor niet 
noodzakelijk, heeft het FPK bovendien aangekondigd coulant om te met de EIQ norm. Dit uiteraard omdat 
de publieksinkomsten door de beperkte bezoekerscapaciteit in de gehele sector minimaal waren.  
 
De eigen inkomsten bestonden uit: 
Directe opbrengsten   € 144.169 
 waarvan publieksinkomsten  € 76.453  
Indirecte opbrengsten   € 6.026 
Overige bijdragen uit private middelen  € 95.265  
 
 
Vooruitzicht & continuïteit 2020 
We hebben ook in het boekjaar 2021 nog te kampen met de gevolgen van het coronavirus. De 
publieksinkomsten vervallen geheel tijdens de sluiting van de theaters, maar ook na heropening zullen 
die nog laag blijven door de aangepaste lagere capaciteit. Daarnaast zorgen verplaatsingen voor extra 
lasten.  
 
Op grond van het aanwezige weerstandsvermogen en getroffen kostenbesparingen verwachten we dat 
we onze activiteiten wel kunnen blijven voortzetten. Bovendien zullen we de Covid-19 reserve en de 
subsidie uit het tweede noodpakket inzetten. Daardoor kunnen we ondanks de lage publieksinkomsten 
toch producties blijven produceren en hiermee vooral de werkgelegen op peil houden, in lijn met de 
doelstelling van deze aanvullende noodsubsidie.  
 
 

Bedrijfsvoering 
 
Samenwerkingspartners 
We werkten in 2020 samen met ITA als coproducent van Een oprechte ode aan de Ironie. Hoewel de 
première in ITA nooit plaatsvond, zal dit in 2021 alsnog gaan gebeuren. Daarnaast waren twee 
coproducties met Frascati Producties gepland als onderdeel van Florian zijn transfer en uitstroomtraject 
van Frascati naar De Warme Winkel. Daarvan bleef door de beperkende maatregelen uiteindelijk alleen 
Mephisto Park over in 2020. De tweede productie is doorgeschoven naar 2021.  
 
Samen met Theater Bellevue adopteerden we een tekst van Joost Sickenga. Marien Jongewaard gaf net 
voor de lockdown vier leesvoorstellingen van deze tekst ondersteund door studenten van de Academie 
voor Dans en Theater in Amsterdam. Bij de talentontwikkelingsvoorstelling I, Phone van Rob Smorenberg 
werkten we voor het eerst samen met het Veem House for Performance. Een logische keuze gezien de 
beeldende insteek.  
 
Voor het organiseren van het Peepshow Palace Festival sloegen we de handen ineen met een grote 
groep partners. Ten eerst was er de samenwerking met De Brakke Grond waarmee we in nauwe 
samenwerking binnen no-time het festival uit de grond stampten. Daarnaast waren er meerdere festivals 
en podia die meehielpen de programmering te vullen. De muziekprogrammering werd voorzien door Motel 
Mozaique, Doek organiseerde alsnog het Doekfestival, maar ook Grasnapolsky, Cinetol en Het 
Grachtenfestival vulden meerdere slots. Sexyland organiseerde twee weken lang een late avond 
feuilleton. Julidans programmeerde een goed ontvangen dansweek. En ook BOG. presenteerde een 
week met gastprogrammering van eigen werk en dat van anderen. Met Dood Paard werd het 
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controversiële Reigen ad lib na elf jaar hernomen voor drie uitverkochte arena’s. Tot slot sloten we het 
Peepshow Palace Festival af met de bonte avond in samenwerking met een grote groep makers.  
 
In het najaar ging Afscheidstournee wél in première, weliswaar niet bij coproducent CAMPO maar in 
Frascati toen de theaters weer (heel even) open mochten. Omdat de voorstelling de hybride vorm van 
documentaire en theaterstuk heeft werd samengewerkt met IDFA’s Doclab en speelde de voorstelling 
tijdens het IDFA festival.  
 

Fondsenwerving  
De belangrijkste fondsenwerving die in 2020 plaatsvond, waren de aanvragen voor nieuwe meerjarige 
ondersteuning door het FPK en AFK, die beide werden toegekend. Daarnaast ontvingen we van 
Dioraphte een bijdrage voor Florian Myjer vanuit hun impuls regeling. Met deze bijdrage worden meerdere 
producties van Florian ondersteund. Daardoor kunnen we zijn overgang van aanstormend talent bij 
Frascati naar artistiek leider bij De Warme Winkel hopelijk zo vloeiend mogelijk kunnen laten verlopen.  
 
Voor Een oprechte ode aan de Ironie ontvingen we bijdragen van Fonds21 en AMMODO die de realisatie 
van deze voorstelling met grote cast mogelijk maakten. Daarnaast vroegen we samen met ITA de P2 
subsidie om samen te werken aan verdere publieksopbouw. Voor Afscheidstournee ontvingen we een 
bijdrage van het Filmfonds voor het documentaire deel van de de voorstelling.  
 

Sponsoring & mecenassen 
De voorgenomen uitbreiding van de 1000+ club kwam ook in 2020 nog niet verder van de grond. We 
hebben dit nu onderdeel gemaakt het ‘rebranding’ traject waar we in 2020 een eerste start mee maakten. 
Wel merkten we een grote betrokkenheid van de bestaande donateurs. Daarnaast kwamen er donaties 
binnen van mensen die een kaartje hadden gekocht voor een voorstelling die moest worden geannuleerd, 
maar ervoor kozen het bedrag aan het optredende gezelschap te schenken in plaats van terug te 
ontvangen.  
 
Ook werd de kantoorsoftware wederom grotendeels via sponsoring verkregen. De software van Google, 
Slack en Salesforce samen heeft een marktwaarde heeft van ongeveer €18.000 per jaar. Daarbovenop 
doneert Google $120.000 aan advertentietegoed per jaar.  
 

Operationeel 
De belangrijkste operationele uitdagingen kwamen voort uit het Peepshow Palace Festival. In slechts 
enkele dagen moest een boekingssystematiek worden ontwikkeld waarin drie programmeurs samen met 
de productieleiders, technici en marketeers kunnen samenwerken. Er werd daarnaast met dezelfde 
snelheid in ons backoffice een contracteringssysteem ontwikkeld om de contracten met de tientallen 
gezelschappen te kunnen sluiten. De administratie was wel voorbereid op de administratieve eisen die 
aan presenterende activiteiten worden gesteld, maar de processen moesten nog geïmplementeerd en 
afgestemd worden. Bovendien bleek het noodzakelijk een eigen kassasysteem aan te schaffen dat 
gekoppeld moest worden aan de nieuw ontworpen en gebouwde website.  
 
Met vereende krachten en wat doorgehaalde nachten bleek het mogelijk dit in een recordtempo te 
ontwikkelen. Het spannendste moment ontstond door payment provider Mollie. Vanwege alle Covid-19 
initiatieven die als paddestoelen uit de grond schoten bleek de doorlooptijd van de aanmelding veel langer 
dan beloofd en kon de kaartverkoop bijna niet van start gaan, Gelukkig werden we door de leverancier 
van het kassasysteem uit de brand geholpen.  
 
Er voor het tweede jaar samengewerkt met administratiekantoor Ozcar. De processen werden verder 
verbeterd, onder andere op het gebied van de verwerking van declaraties. Daarnaast werd een eigen 
budgettool ontwikkeld die in Salesforce draait. Daarmee is het eenvoudig met meerdere scenario’s per 
project te werken. Doordat alle budgethouders in hetzelfde systeem werken is er altijd direct inzicht in de 
meest recente prognose, uitstaande verplichtingen en al uitgegeven kosten. Ook is het niet meer nodig 
dat budgethouders een eigen schaduwboekhouding bijhouden in Excel, wat veel tijd scheelt. Doordat 
deze informatie uit de boekhouding nu ook in Salesforce zit is het bovendien mogelijk dashboard te maken 
met sturingsinformatie. Dit zal in 2021 verder worden uitgewerkt. Tot slot werd een start gemaakt met de 
automatisering van de processen die met marketing samenhangen, hier wordt ook in 2021 mee verder 
gegaan. Op dat moment zullen we ook DIP aan onze eigen backoffice koppelen.  
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Huisvesting 
Tussen alle projecten die vertraging oplopen door Covid-19 ging de in 2019 aangekondigde ambitie om 
een theaterbroedplaats te ontwikkelen als een behoorlijke steady dieseltrein voort. Inmiddels is er 
vastgoedeigenaar gevonden die ons een pand wil verhuren tegen een speciaal broedplaatstarief, is een 
aanvraag gedaan en toegekend bij Bureau Broedplaatsen en werken we hard aan aanvullende private 
fondsenwerving. Bovendien zijn we druk bezig begrotingen en tekeningen uit te werken en gesprekken 
aan te gaan met potentiële huurders en horeca partijen. De locatie is vlak naast Station Sloterdijk en bijna 
3.000m2 groot.  
 
Er wordt een volwaardige vlakkevloer theaterzaal gebouwd, meerdere repetitieruimtes, tientallen 
atelierruimtes voor gezelschappen & creatieven, een decorwerkplaats, kostuumatelier en een restaurant 
annex kantine. Voor het realiseren van deze plek trekken we op met BOG. en werken beide collectieven 
nauw samen aan het ontwikkelen van deze voor Nederland unieke plek. De exploitatie van de broedplaats 
wordt gedaan vanuit een aparte stichting die financieel losstaat van beide gezelschappen. De artistiek en 
zakelijke directie van de Warme Winkel en BOG. vormen samen het dagelijks bestuur, dat wordt 
gecontroleerd door een Raad van Toezicht drie onafhankelijk leden. In de toekomst kan dit bestuur ook 
uitgebreid worden met andere vaste partners binnen de broedplaats.  
 
Toch waren er ook spannende momenten en tegenvallers: de provincie leek de plannen te gaan 
doorkruisen met een gevaarlijke stoffen verordening, het budget van Bureau Broedplaatsen werd zwaar 
gekort en zou uiteindelijk tot nul worden gereduceerd waardoor ook onze honorering in gevaar kwam. 
Deze problemen waar we relatief weinig invloed op hadden werden gelukkig opgelost. Het komende jaar 
zal voor een groot deel in het teken staan van de realisatie van deze broedplaats, waarbij er ongetwijfeld 
ook weer nieuwe uitdagingen zullen opdoemen. Problemen die we wel zelf zullen moeten oplossen. 
Uiteindelijk zullen we op deze plek ons kantoor hebben, een repetitieruimte en zullen we er onze (kleine 
zaal) voorstellingen monteren en spelen. Een spannend vooruitzicht dat nog een klein beetje onwerkelijk 
voelt.  
 
Vrijkaartenbeleid 
Het vrijkaartenbeleid is ook in 2020 niet veranderd ten opzicht van 2019 en 2018. We geven warme 
relaties van De Warme Winkel de mogelijkheid om voor premieres een vrijkaart en extra kaarten betaalde 
kaarten te reserveren. Dit zijn veelal zakelijke relaties waar we op de een of andere manier mee 
samenwerken.  
  
Tijdens de tournee worden vrijkaarten over het algemeen ter beschikking gesteld door de theaters. 
Standaard zijn dit vier gezelschapsplaatsen, in een aantal gevallen twee. Hier zijn voor ons dus geen 
kosten aan verbonden. Medewerkers (creatieven, cast, crew en bestuur) krijgen maximaal twee 
vrijkaarten per tournee op basis die op basis van beschikbaarheid van deze kaarten. Dit beleid wordt ook 
gepubliceerd op ons medewerkersportal.  
  
Daarnaast nodigen we tijdens de tournee potentieel geïnteresseerde programmeurs uit. Ook de pers is 
altijd welkom, deze kaarten worden over het algemeen ook gratis verstrekt door de theaters.  

 
  



 

JV 2020  Pagina 34 

2.4 REALISATIE PRESTATIES 
 
Voor de lezer die het gehele jaarverslag vanaf het begin heeft gelezen zal het geen verrassing zijn dat 
ook de realisatie van de prestaties flink is beïnvloed door de Covid-19 crisis. Producties werden 
geannuleerd, verschoven en er werden nieuwe producties en projecten ontwikkeld.  
 
De verantwoording van de prestaties is gebaseerd op de specifieke eisen die het FPK aan de 
verantwoording van de prestaties stelt, en bestaat naast deze toelichting uit model IV en V in de 
jaarrekening. Het FPK heeft voor dit bijzondere jaar gevraagd ook alle door Covid-19 geannuleerde 
producties te verwerken in het prestatieoverzicht en de speellijst. Het aantal producties en speelbeurten 
is daardoor groter dan het aantal producties een voorstellingen dat we ook werkelijk op de planken hebben 
kunnen brengen. Wel hebben we ervoor gekozen alleen de annuleringen te verwerken van boekingen die 
al werden gemaakt vóór de theaters in de eerste lockdown werden gesloten. Ook zijn annuleringen van 
steeds opnieuw verplaatste voorstellingen buiten beschouwing gelaten, omdat dezelfde boeking anders 
meerdere malen als speelbeurt zou tellen.  
 
Prestaties in 2020 
Er zijn uiteindelijk acht producties geproduceerd die ook werkelijk hebben gespeeld. Dit is inclusief Een 
oprechte ode aan de Ironie waarvan slechts één try-out is gespeeld en de eenmalige Bonte Avond Finale 
Peepshow Breakdown Strooigoed Orgasme. De geannuleerde producties Moskou op Sterk Water en 
Yves Saint Laurent II zijn niet in de speellijst en het prestatieoverzicht terug te vinden omdat hiervoor nog 
geen definitieve boekingen waren gemaakt. Hetzelfde geldt voor de geannuleerde talentontwikkeling 
activiteiten.  
 
Voor Een oprechte ode aan de Ironie waren in totaal 24 speelbeurten geboekt, waarvan het merendeel 
gelukkig kan worden ingehaald in seizoen 2021/2022 (mits de vaccinaties werken en er geen nieuwe 
epidemieën uitbreken). Daarnaast zou in de zomer De Drie Musketiers in reprise gaan tijdens de Zomer 
van Antwerpen en daar 18 keer spelen. Omdat Afscheidstournee ook eenmaal in de grote zaal zou 
spelen, waren in totaal 43 grote zaal speelbeurten geboekt voor 2020 (stand begin maart). 
 
In de kleine zaal konden door het spelen van de voorstelling Alleen Samen in het Peepshow Palace 
Festival, het als ‘locatievoorstelling in de zaal’ spelen van Mephisto Park en de (deels door de hernieuwde 
lockdown geannuleerde) fietstournee van Afscheidstournee toch nog 60 speelbeurten worden 
gerealiseerd. Er werden 39 boekingen van kleine zaal voorstellingen geannuleerd.  
 
 
 

 FPK Model V uit het handboek, overzicht waarde prestaties einde 2020 
Circuit Klein/midden Groot Totaal 

Bedrag gemiddeld 
subsidie per prestatie 

€2.500 €6.200 n.v.t. 

Aantal subsidiabel tot 
en met verslagjaar 

260 140 300 

Aantal gerealiseerd tot 
en met verslagjaar 

317 
(323) 

130 
(124) 

447 

Aantal gerealiseerd tot 
en met verslagjaar 
(herverdeeld) 

317 
(323) 

130 
(124) 

447 

Eventuele 
onderprestatie tot en 
met verslagjaar 

0 10 
(16) 

10 
(16) 

Tegenwaarde eventuele 
onderprestatie 

€ 0 €62.000 
(€99.200) 

€62.000 
(€99.200) 

 Noot: de hier weergegeven getallen tussen haken zijn de ongecorrigeerd aantallen, zie de 
 toelichting hieronder.  
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Correctie 2017 
Omdat 2020 het laatste jaar is van het Kunstenplan 2017-2020 moet ook worden gekeken naar de 

prestaties over de gehele periode en hoe zich die verhouden tot de prestatienormen. Zoals vorig jaar al 

gemeld zijn er in 2017 fouten gemaakt met het registeren van speelbeurten in het portal van het FPK die 

hier invloed op hebben. Uit nader onderzoek blijkt de situatie complexer dan we vorig jaar rapporteerden.  

 

In het jaarverslag van 2017 zijn 25 speelbeurten verantwoord, terwijl er in het portal 21 zijn geregistreerd. 

In het nadere onderzoek bleek dat bij in totaal 6 speelplekken in België evident foutieve te lage 

capaciteiten ingevoerd, waardoor deze onterecht tellen als kleine zaal speelbeurt. Het gaat om 

speelbeurten van de grote zaal producties De Warme Winkel speelt de Warme Winkel en 

Majakovski/Oktober. Hieronder waren vier speelbeurten in het Kaaitheater in Brussel. Gecorrigeerd voor 

deze invoerfouten zijn er 27 grote zaal voorstellingen en 72 kleine zaal voorstellingen gerealiseerd in 

2017.  

 

Het is niet gelukt te achterhalen hoe deze fout is ontstaan. Wel zijn al in 2019 de procedures voor het 

invoeren van de speelbeurten in de portal aangescherpt. Er is overleg geweest met het FPK over de 

ontstane situatie en die ligt op dit moment ter beoordeling voor. Voor dit jaarverslag gaan we uit van de 

gecorrigeerde aantallen omdat deze kloppen met de werkelijkheid.  

 

Prestaties 2017-2020 
De Warme Winkel heeft voor de kunstenplanperiode 2017-2020 ambitie uitgesproken om ook structureel 

voor het grote zalencircuit te gaan produceren. Met De Warme Winkel speelt De Warme Winkel was de 

eerste productie waarmee we deze stap waagden meteen een groot succes. Helaas kon dit niet met een 

even groot aantal speelbeurten worden verzilverd door een auteursrechten kwestie.  

 

De twee producties daarna vielen in het licht van deze productie iets tegen, waardoor ook minder 

boekingen konden worden gedaan. Na het succes van De Drie Musketiers werd een flinke tournee 

geboekt van Een oprechte ode aan de Ironie. De stap naar het grote zalen circuit ging kortom letterlijk 

gepaard met vallen en weer opstaan.  

 

Er is hierdoor over vier jaar een onderprestatie ontstaan van tien speelbeurten in het grote zalen circuit, 

als we zoals het FPK voorschrijft uitgaan van het aantal voor 2020 geboekte speelbeurten. Dat levert een 

onderprestatie van 7% op. De Covid-19 crisis creëert veel onzekerheid. Bijvoorbeeld over hoe snel het 

publiek terugkomt en hoe conservatief gaan theaters programmeren na de crisis vanwege financiële 

problemen. Niettemin heeft De Warme Winkel in de afgelopen kunstenplanperiode het produceren voor 

de grote zaal aardig onder de knie gekregen en we willen dit in de komende kunstenplanperiode 

doorzetten.  

 

Op de balans staat een bestemmingsreserve Grote Zaal 2020 die in 2019 is gecreëerd om het produceren 

en spelen van extra grote zaal voorstellingen in 2020 mogelijk te maken. Door de Covid-19 crisis is deze 

niet ingezet. De Warme Winkel heeft aan het FPK voorgesteld deze bestemmingsreserve op de balans 

te houden als bestemmingsreserve Grote Zaal, deze de komende jaren in te zetten voor het realiseren 

van (extra) grote zaal speelbeurten en jaarlijks de inzet van deze bestemmingsreserve te verantwoorden 

in het jaarverslag.  

 

Vanwege de onderprestatie is een bestemmingsfonds gecreëerd van €62.000.1 Het FPK zal in 2021 

besluiten over wat er met dit bestemmingsfonds zal gebeuren. Het FPK heeft laten weten dat bij een 

geringe onderprestatie het bestemmingsfonds vrij zal vallen, net als in de vorige kunstenplanperiode.  

 

In de kleine zaal werd in de periode 2017-2020 een ruime overprestatie gerealiseerd. In 2020 ligt het 

aantal geregistreerde speelbeurten met 99 in de kleine zaal erg hoog. De totale overprestatie in vier jaar 

ligt daarmee op 57 speelbeurten (+22%). Hiervan zijn 60 speelbeurten ook werkelijk gespeeld, als we 

hier vanuit gaan is er een overprestatie van 18 speelbeurten (7%).  

  
 

1 Mocht het FPK tegen de verwachting in besluiten dat de correctie niet met terugwerkende kracht kan worden doorgevoerd én dat ook 
geringe onderprestaties tot terugvordering moeten leiden, kan de totale vordering oplopen tot €99.200. In dat geval zal dit ten laste 
komen van de algemene reserve en de bestemmingsreserve grote zaal.  
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2.5 RISICOANALYSE 
 
De risicoanalyse wordt jaarlijkse geupdate. Sommige risico’s zijn gelijk aan vorig jaar en hebben dezelfde 
beheersmaatregelen. Andere risico’s zijn nieuw of juist minder relevant geworden. Aanpassingen zijn 
cursief gemaakt.  
 
Artistiek & strategisch 

Beschrijving Risicocategorie Beheersmaatregelen 

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

Gemiddelde kans, 
middelgrote 
impact 
Acceptatie: 
gemiddeld 

1. Doordat we een collectief zijn kunnen we veel van 
elkaars taken overnemen. Daardoor is de impact op de 
artistieke ontwikkeling van projecten relatief beperkt.  
2. Makers/speler die al werken aan een productie zijn het 
lastigst te vervangen. Als we voorzien dat iemand uitvalt 
zorgen we voor een understudy.  
3. Sinds 2019 ligt vrijwel alle zakelijke informatie vast in 
een centraal systeem zodat ook bij het uitval de continuïteit 
zoveel mogelijk is gegarandeerd.  

Experimenteren 
Het bestaansrecht van De Warme Winkel is 
artistiek experimenten. Dat betekent dat 
voorstellingen kunnen ‘mislukken’ en/of dat het 
publiek afhaakt omdat we niet voorspelbaar 
zijn.  

Grote kans, grote 
impact 
Acceptatie: hoog 

1. Vaak leren we het meest uit projecten die minder goed 
geslaagd zijn. Die evalueren we ook het uitgebreidst. Soms 
blijkt een voorstelling jaren later beter gewaardeerd te 
worden, dus dan is het een kwestie van geduld.  
2. We zorgen dat we bereikbaar zijn voor ons publiek en 
koesteren onze grootste fans die meegaan in ons 
experiment en anderen overtuigen van de kwaliteit.  
3. De omvang van een project dicteert tot op zeker hoogte 
hoeveel artistiek risico er genomen kan worden. Maar dat 
betekent niet dat we risico’s mijden in grote projecten. 
Zonder risico geen artistiek rendement.  

Vraaguitval of toename na Covid-19 
Er is veel onduidelijkheid over of het publiek in 
dezelfde aantallen zal terugkeren naar de 
theaters als we ‘teruggaan naar het oude 
normaal’. Door de lange sluiting en 
beperkingen kan een duurzame 
gedragsverandering zijn ontstaan t.o.v. de 
vrijetijdsbesteding. Daarnaast kan er ook een 
financiële prikkel zijn: door werkloosheid of 
doordat nieuwe structurele uitgaven zijn 
ontstaan tijdens de lockdowns blijft minder 
budget over voor kunst & cultuur. Andersom is 
het ook mogelijk dat er juist een vraagtoename 
ontstaat, doordat opgebouwd spaargeld wordt 
ingezet en consumenten een soort 
‘inhaalgedrag’ vertonen in hun 
consumptiepatroon. 

Grote kans, grote 
impact 
Acceptatie: laag 

1. Het is niet goed mogelijk te voorspellen of er vraaguitval 
of vraagtoename zal zijn. Door in de 
marketingcommunicatie alert te zijn op ontwikkelingen in 
verkoopcijfers en andere indicatoren is hier wel op korte 
termijn op in te spelen.  
2. Door in te zetten op succes reprises is mee te schalen 
met een toe of afnemende vraag. Neemt de vraag toe dan 
worden meer speelbeurten georganiseerd. Dit is vooral 
goed mogelijk bij relatief kleinere producties die op locatie 
spelen of (na opening) in onze eigen broedplaats.  
3. De ervaring leert dat crisissen noodzakelijk kunnen zijn 
om een langere transitie een beslissend zetje te geven. Er 
ontstaan zeer zelden werkelijk nieuwe ideeën tijdens een 
crisis. Door te anticiperen op bestaande trends zoals bijv. 
meer lokale binding en minder internationaal reizen, is ook 
op een onzekere toekomst te anticiperen en risico’s te 
verkleinen.  

Faillissement van of bezuinigingen bij klanten 
(theaters festivals) 
Hoewel we ook locatieproducties maken 
waarbij we zelf kaarten verkopen, zijn we voor 
de meeste producties afhankelijk van theaters 
en festivals die onze voorstellingen willen 
programmeren. Er zijn tijdens de crisis weinig 
theaters omgevallen, maar doordat de situatie 
nu min of ‘bevroren’ is door tijdelijke 
steunmaatregelen is het risico hoog dat dit na 
heropening alsnog gebeurt. Ook is het mogelijk 
dat zware bezuinigingen betekenen dat 
theaters conservatiever moeten programmeren 
om tekorten op te vangen.  

Grote kans, grote 
impact 
Acceptatie: 
gemiddeld 

1. Door meer en nauwere samenwerking te zoeken met 
theaters en festivals anticiperen we op een versnelling van 
de trend dat op minder plekken vaker wordt gespeeld.  
2. Door via de theaterbroedplaats ook een ‘eigen’ speelplek 
te hebben, is het makkelijker om experiment in eigen huis 
te doen en succesnummers op tournee te sturen.  
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Governance 
Beschrijving Risicocategorie Beheersmaatregelen 

Administratieve organisatie 
Een goede administratieve organisatie zorgt 
voor overzichtelijk processen die goed te 
verantwoorden zijn. Hoe groter de organisatie 
groeit, hoe belangrijker het is om processen 
ook schriftelijk vast te leggen.  

Gemiddelde kans, 
grote impact 
Acceptatie: laag 

1. De administratieve organisatie is in 2019 volledig 
herzien en aangescherpt en kan nu weer een aantal jaar 
mee.  
2. Door met moderne ICT te werken is de organisatie 
efficiënter, maar is het ook eenvoudiger om een ‘audit trail’ 
bij te houden en functiescheiding te implementeren.  
3. Er is een portal ontwikkeld dat online toegankelijk is 
voor medewerkers, zodat de administratieve organisatie 
niet alleen een papieren organisatie is, maar ook 
betekenis heeft voor de werkvloer.  

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

Kleine kans, grote 
impact 
Acceptatie: laag 

1. We stellen het jaarverslag en de jaarrekening op 
volgende handboeken van het FPK en het AFK. De 
jaarrekening en het verslag worden gecontroleerd door 
een register accountant. Daarmee voldoen we aan onze 
jaarverslaggevingsplicht en informeren we betrokkenen.  
2. We zorgen, waar mogelijk in een kleine organisatie, 
voor functiescheiding. 
3. Het bestuur houdt, als controlerend orgaan, toezicht op 
de uitvoering van onze plannen door de directie en toetst 
deze in de vierjaarlijkse vergaderingen. 
4. Het bestuur laat zich jaarlijks informeren door de 
externe accountant over de controlewerkzaamheden, 
maar ook over toekomstige aandachtspunten als gevolg 
van nieuwe (fiscale) wetgeving.  

Kwaliteit bestuursleden 
De kwaliteit van de bestuursleden bepaalt niet 
alleen hoe goed er toezicht wordt gehouden, 
maar het bestuur is ook adviseur voor de 
directie die daardoor beter functioneert.  

Kleine kans, 
gemiddelde impact 
Acceptatie: laag 

1. We zorgen dat in het bestuur een mix zit van mensen uit 
de sector, jong en oud, en iemand van buiten de sector.  
2. Er zijn in 2019 nieuwe functieprofielen voor de 
bestuursleden opgesteld.  
3. Bij de werving hanteren we naar Governance Code 
Cultuur en de Code Culturele Diversiteit 
4. Er is een executive search bureau (Colourful People) in 
de arm genomen om de zoektocht te begeleiden, 
waardoor er in een grote poule kandidaten wordt gezocht. 
5. Bestuursleden hebben de mogelijkheid een cursus 
toezichthouder te volgen.  
6. Er is gekozen voor getrapte vervanging van 
bestuursleden zodat er niet te veel wisselingen op 
hetzelfde moment plaatsvinden wat continuïteit in het 
toezicht waarborgt.  

 
Financieel  

Beschrijving Risicocategorie Beheersmaatregelen 

Liquiditeit en investeringsruimte 
De kosten gaan in de podiumkunsten tot 2 jaar 
voor de baat uit. Daarnaast kunnen er mede 
door de onvoorspelbaarheid van het artistiek 
proces tegenvallers zijn.  

gemiddeld risico, 
hoge impact 
Acceptatie: 
gemiddeld 

1. De meerjarige subsidies en het eenmalige voorschot 
van het FPK zorgen dat er in de basis voldoende liquiditeit 
is om in continuïteit te kunnen produceren.  
2. We zoeken vroeg naar extra private middelen, ook als 
de artistieke plannen nog niet helemaal zijn uitgewerkt, 
zodat we op tijd inzicht hebben in de dekking voor een 
project.  
3. We zorgen dat ons weerstandsvermogen minimaal 10% 
is, maar liever iets hoger zodat we tegenvallers kunnen 
opvangen of extra risicodragende investeringen kunnen 
doen.  

Rapportering 
Door kwartaalcijfers te maken en continue de 
administratie te monitoren is er inzicht in de 
financiële staat van de organisatie. Door een 
logische indeling van de administratie is er 
minder kans op afwijkingen.  

laag risico, hoge 
impact 
Acceptatie: laag 

1. Er worden op kwartaalbasis rapporteren gemaakt van 
de financiële cijfers, die worden gedeeld met het bestuur.  
2. In 2021 wordt gewerkt aan het verder definiëren van 
doelstellingen en risico indicatoren en worden deze 
vertaald naar een dashboard om daarmee de sturing en 
risicobeheersing te verbeteren.  

Budgetbeheer 
Doordat er verschillende budgethouders zijn 
binnen projecten is het belangrijk om inzicht te 

gemiddeld risico, 
gemiddelde impact 
Acceptatie: laag 

1. In 2020 is een begrotingsapplicatie ontwikkeld waar alle 
budgethouders in werken. Daardoor heeft iedereen altijd 
inzicht in de huidige stand van zaken en is het beheren 



 

JV 2020  Pagina 38 

hebben in de actuele prognoses en 
verplichtingen.  

van budgetten vereenvoudigd.  
2. Door het koppelen van de administratie incl. de 
bijbehorende documenten hebben budgethouders altijd 
direct inzicht in de realisaties. 
3. Door te werken met een verplichtingenadministratie zijn 
grote uitgaven die zich over een langere periode voordoen 
of pas over lange tijd gefactureerd worden inzichtelijk.  

Uitkoopsommen en garanties 
Veel theaters betalen uitkoopsommen of 
garantie sommen, waardoor we in staat zijn 
grotere artistieke risico’s te nemen. De 
inkomsten voor het theater moeten wel redelijk 
in balans zijn, anders nemen de hoogte van 
deze bedragen af.  

gemiddeld risico, 
gemiddelde impact 
Acceptatie: 
gemiddeld 

1. We communiceren naar theaters en festivals altijd hoe 
we tot een bepaald uitkoop op garantiesom komen.  
2. We denken mee in de lokale marketingstrategie en 
voeren deels deels ook uit. Daarmee verkleinen we het 
risico voor het theater en vergroten de inkomsten.  

 
 
Operationeel 

Beschrijving Risicocategorie Beheersmaatregelen 

Medewerkers 
Een hoog verloop van medewerkers tast het 
organisationele geheugen en de continuïteit 
aan. Daarnaast moeten nieuwe medewerkers 
vaak nog nieuwe vaardigheden leren.  

hoog risico, hoge 
impact 
Acceptatie: 
gemiddeld 

1. We werven nieuw personeel nadrukkelijk met het oog 
op de lange termijn.  
2. We bieden scholingsmogelijkheden en begeleiding aan.  
3. Als een positie niet direct ingevuld kan worden werken 
we met ervaren freelancers, ondanks de hogere kosten. 
4. We werken actief aan een prettige en veilige werksfeer 
zodat we medewerkers langer behouden.  

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

gemiddeld risico, 
gemiddelde impact 
Acceptatie: laag 

1. Er zijn standaardcontracten opgesteld voor zowel de 
verkoop als de inhuur van medewerkers, zodat er een 
kleinere kans is op onverwachte afwijkende afspraken. 
2. Alle contracten en de communicatie rondom de 
afspraken worden vastgelegd in ons CRM systeem. 
3. Veranderingen in de wetgeving worden gemonitord en 
hier wordt tijdig op geanticipeerd.  

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

gemiddeld risico, 
gemiddelde impact 
Acceptatie: laag 

1. Meestal staat de artistieke kern of een deel daarvan op 
het podium. Daardoor is er elke avond artistieke 
kwaliteitsbewaking. Als dit niet het geval is, bijvoorbeeld in 
het geval van talentontwikkeling, dan zorgen ervoor dat de 
voorstelling regelmatig wordt bezocht. 
2. We zoeken naar de best mogelijke manier om met een 
eindregisseur te werken, die een sleutelrol speelt in de 
artistieke kwaliteit van de uiteindelijk voorstelling. We 
hebben er voor gekozen de eindregisseur langer aanwezig 
te laten zijn dan voorheen gebruikelijk was.  
3. Het thuiswerken door Covid-19 zorgt ervoor dat er 
minder informeel overleg is, wat voor informatie 
asymmetrie zorgt. Daarom is er een wekelijkse check-in 
met het hele team en zijn er daarnaast wekelijkse check-
ins van de zakelijk directeur met de teamleden 
afzonderlijk.  

 
Noot: deze risicoanalyse is opgesteld conform aanbevelingen in de Governance Code Cultuur 2014 en de eisen zoals het FPK die 
stelt aan de risicoanalyse.  
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2.6 GOVERNANCE CODE CULTUUR 
 
In 2019 was het voor het eerst verplicht om in het jaarverslag te reflecteren op alle 8 principes van de 
Governance Code Cultuur. Deze reflectie wordt jaarlijks geupdate. De cursieve punten zijn dit jaar nieuw 
toegevoegd.  
 
Principe 1: De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, 
over te dragen en/of te bewaren. 

● Het creëren van artistieke waarde is waarvoor we bestaan. Tegelijkertijd zijn we een 
ondernemend collectief dat die artistieke waarde ook graag aan een groot publiek overdraagt. 
Duurzaam zijn we niet alleen met het oog op de eigen organisatie maar ook met oog op de rest 
van de wereld en het klimaat.  

● We zijn een collectief. Dat betekent dat besluiten in gezamenlijkheid worden genomen en we 
transparant zijn over waarom welke keuzes worden gemaakt. Niet alleen binnen bestuur en 
directie, maar ook naar de medewerkers.  

● De coronacrisis vraagt om improvisatie vermogen en solidariteit. Met het Peepshow Palace 
Festival hebben we een steentje proberen bij te dragen door niet alleen podium voor onszelf, 
maar ook voor anderen te bouwen. Door te bouwen aan een theaterbroedplaats willen we ook 
voor de toekomst een plek creëren waar we niet alleen zelf maar ook andere werken kunnen 
maken en laten zien.  

● We vinden de collectieve werkvorm een belangrijke manier van theatermaken. Daarom maken 
we de komende jaren meer tijd een ruimte vrij voor het begeleiden van en ruimte bieden aan 
nieuw talent.  

 
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). 

● We volgen de principes van de Governance Code Cultuur (maar wijken van een aantal 
aanbevelingen bewust gemotiveerd af) en voldoen aan de formele eisen die door de code stelt 
met betrekking tot o.a. het jaarverslag en termijnen voor bestuursleden. Toch zijn we ook kritisch 
op de code. Dat zit nog meer in de vorm dan in de inhoud. De wijze waarop de nieuwe versie van 
de code is opgesteld sluit vooral aan bij de praktijk en het vocabulaire van zeer grote organisaties 
en geeft vrijwel geen concrete handvatten om hem proportioneel in te zetten bij kleinere 
organisaties.  

 
Principe 3: Bestuurders en toezichthouders 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. 

● Het bestuur en de directie zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste 
belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met mogelijke 
tegenstrijdige belangen.  

● Bij het aanstellen van nieuwe bestuursleden zijn we alert op potentiële tegenstrijdige belangen 
en winnen hier zo nodig advies over in. Afgelopen jaar speelde de overweging of een bestuurslid 
ook bij een ander door het FPK meerjarige gefinancierd gezelschap in het bestuur mag zitten. Na 
een goede discussie is de conclusie getrokken dat er in dit geval niet sprake is van directe 
tegengestelde belangen. De honorering van het ene gezelschap staat de honorering van het 
andere gezelschap niet direct in de weg.  

 
Principe 4: Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. 

● Een organisatie als De Warme Winkel is (net) te klein voor het Raad-van-Toezicht-model, maar 
te groot voor een uitvoerend-bestuur-model. Het bestuur-directie model biedt een goede 
middenweg waarbij de meeste uitvoerende en beleidstaken zijn gedelegeerd, maar de afstand 
tussen dagelijkse leiding en toezichthouders kleiner is dan bij een RvT-model. 

● Sinds de aanstelling van een nieuwe externe accountant in 2020 wordt standaard gevraagd in de 
bestuursvergadering een toelichting te geven op het auditproces en aandachtspunten voor de 
toekomst te benoemen.  
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Principe 5: Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en 
de resultaten van de organisatie 

● We voldoen aan dit principe doordat het bestuur eindverantwoordelijk is, maar hebben zoals dat 
bij een bestuur-directie model hoort grote delen van de verantwoordelijkheden gedelegeerd.  

● Hoewel de code dit niet erkent of benoemt, ervaren wij meerwaarde in een bestuursmodel waarin 
het bestuur eindverantwoordelijk is en de directie voor het grootste deel van de strategie en 
uitvoering verantwoordelijk is.  

● Een bestuur neemt op een andere manier, minder formele en afstandelijke manier, 
verantwoordelijkheid dan een RvT. Zeker bij organisaties die groeien van klein naar (middel)groot 
is zo’n betrokkenheid gewenst en dit wordt vanuit de directie ook zeer gewaardeerd. 

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

● Er wordt jaarlijks een risico-inventarisatie gemaakt die ook wordt gepubliceerd als onderdeel van 
het jaarverslag.  

● De Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit & Inclusie worden gehanteerd voor het 
personeelsbeleid. Het beloningsbeleid is daarnaast in overeenstemming met de aard van de 
organisatie en wettelijke voorschriften (zoals de WNT).  

● De Covid-19-crisis raakt vooral de mensen die op projectbasis werkzaam zijn in onze sector. De 
Warme Winkel huurde al geen acteurs meer in als zzp’er, maar deze crisis maakt onmiskenbaar 
duidelijk dat alle projectmedewerkers in onze sector kwetsbaar zijn. Van decorontwerper tot 
technicus. Daarom kiezen we er voor om ook bij opdrachtovereenkomsten overeengekomen 
afspraken volledig na te komen in het geval van annulering door Covid-19. Dit soort 
ondernemersrisico's zijn voor zelfstandigen immers op geen enkele manier te dragen.  

● Er is een interne vertrouwenspersoon, die hiervoor ook aanvullend is opgeleid. Daarnaast worden 
medewerkers gewezen op de externe vertrouwenspersonen van mores.online. Naast deze 
formele waarborgen is de volgende stap om ook in de organisatiecultuur voor informele 
waarborgen te zorgen.  

 
Principe 7: De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een 
professionele en onafhankelijke wijze uit. 

● Dit principe is niet van toepassing verklaard bij het bestuur-model. De aanbevelingen worden 
echter zoveel als mogelijk en waar proportioneel gevolgd voor de rol van het bestuur ten opzichte 
van de directie.  
 

Principe 8: Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, 
diversiteit en onafhankelijkheid. 

● Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden, maar wordt weer uitgebreid naar vijf leden. Met 
dit aantal kunnen we de verschillende expertises beter waarborgen binnen het bestuur. 
Daarnaast biedt het ruimte voor een junior bestuurslid, dat op deze manier bestuurservaring kan 
opdoen.  

● Het bestuur is samengesteld uit een diverse groep mensen die verschillende expertises 
meenemen in het toezicht houden. Zowel zakelijk, qua fondsenwerving, fondsenwerving en 
marketing als financieel beheer en strategie. Bij het vervangen van de bestuursleden waarvan 
het termijn afloopt is bewust gekozen voor een getrapt model zodat het institutionele geheugen 
in stand wordt gehouden.  

● Er zijn profielschetsen opgesteld voor de individuele leden, die gebruikt worden bij het werven 
van bestuursleden. De werving van nieuwe bestuursleden is gedaan door een gespecialiseerd 
bureau.  

● Er wordt actief scholing in toezicht houden aangeboden aan nieuwe bestuursleden. Het 
ontwikkelen van een introductieprogramma is door Covid-19 vertraagd.  

De leden van het bestuur ontvangen conform de statuten geen vacatiegelden, wel wordt er een forfaitaire 
onkostenvergoeding aangeboden. 
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2.7 CODE DIVERSITEIT & INCLUSIE 
 
Als onderdeel van de meerjarige aanvraag bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten is een actieplan 
diversiteit opgesteld. Dit plan vormt de leidraad voor de reflectie op diversiteit en inclusie.  
 

Programma 
De Warme Winkel verhoudt zich in haar werk intensief tot de (cultuur) geschiedenis. Naast de West-
Europese, kwamen ook de Russische, Japanse en Braziliaanse geschiedenis en cultuur in de afgelopen 
jaren voorbij. Daarbij wordt het onderwerp, schrijver of thema op alle mogelijke manieren bevraagd. We 
zoeken daarvoor graag de underdog-positie of de positie van buitenstaander op. Als partizaan die 
ondergedoken meedoet. Hierbij staat ook altijd het eigen perspectief ter discussie. Vanuit dat startpunt 
bouwen we de voorstellingen met de bijdragen en ideeën van de verschillende gast-makers. Dat is de 
kern van onze artistieke werking, waarin de gedeelde maakmentaliteit de verschillende makers bindt. 
 
Diversiteit & inclusie is een actueel onderwerp en zal om die reden ook in komend projecten weer 
terugkomen. Daarnaast blijven we lesgeven aan toneelscholen, stages aanbieden en doen werken aan 
talentontwikkeling. Een geleidelijke continue verandering is volgens ons ook de enige manier die past bij 
een kleine organisatie die bestaat uit mensen die elkaar tijdens hun opleiding hebben ontmoet, samen 
een artistieke signatuur hebben ontwikkeld, en die steeds verder ontwikkelen. Doordat we als collectief 
steeds met nieuwe mensen samenwerken en ook de artistieke kern zich steeds vernieuwt, voorzien we 
dat we vooral mee zullen bewegen met de ontwikkelingen op de theaterscholen. Daar kijken we naar uit 
want het sluit naadloos aan op onze liefde voor geschiedenis en een grote fascinatie voor de eigen 
onoverzichtelijke en veelvormige tijd.  
 

Publiek 
De aanstaande jaren gaan we in een aantal grote producties ‘undercover commercieel’. Met deze 
voorstellingen mikken we op een breed publiek. Bij De Drie Musketiers zijn we echter met onze neus op 
de feiten gedrukt: zelfs zo’n extreem toegankelijke voorstelling is geen garantie voor een betere 
afspiegeling van de veranderende Amsterdamse bevolking. We hebben als doelstelling om het met de 
opvolger van deze voorstelling beter te doen.  
 
Daarnaast zien we vooral de voorstellingen in de ‘eigen’ broedplaats als mogelijkheid om een diverser 
publiek te bereiken. Het is daar mogelijk om het publiek beter te leren kennen omdat we zelf de 
kaartverkoop doen. Daardoor ook gerichter te werken aan strategie om toegankelijk te zijn voor een divers 
publiek. Bovendien willen we op deze plek sowieso een sfeer creëren die de hoge drempels van 
schouwburg en theater wegneemt.  
 

Personeel 
Kernwaarden binnen onze organisatie zijn vertrouwen en transparantie. Een kleine organisatie zonder 
afdelingen en waar ieder zijn eigen taak heeft, functioneert niet zonder. Een gebrek aan transparantie 
neemt niet alleen motivatie weg om hard te werken, maar is ook dodelijk voor goede samenwerking. We 
evalueren alle projecten grondig en vragen daarbij nadrukkelijk om kritiek. Gezamenlijk zijn dit de 
belangrijkste informele waarborgen voor een inclusieve werksfeer. 
 
Daarnaast wijzen we alle nieuwe medewerkers op de informatie die we op ons intranet publiceren over 
hoe we omgaan met klachten over de werksfeer en andere ongewenst gedrag op de werkvloer. Er is een 
interne vertrouwenspersoon aangesteld die hiervoor ook aanvullend is getraind, en we verwijzen 
daarbovenop door naar de mogelijkheid een externe vertrouwenspersoon te benaderen via mores.online.  
 

Partners 
In onze samenwerking met podia en festivals is het bereiken een meer divers publiek een gezamenlijk en 
inmiddels vanzelfsprekend doel. Daarnaast huren we een wervings- en selectiebureau in om ons te 
ondersteunen bij het werven van nieuw personeel. Om nieuwe theater talenten te ontdekken geven we 
les op de toneelscholen (AHK, Artez, Toneelschool Maastricht) en bieden we stages aan voor nieuwe 
makers. 
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2.8 AANDACHTSPUNTEN  
De onderprestatie in de grote zaal was zoals het gehele afgelopen kunstenplan een belangrijk 
aandachtspunt. Met de start van het nieuwe kunstenplan worden gezelschappen minder op vaste normen 
afgerekend en veel meer op de ambities zoals die in de kunstenplannen zijn geformuleerd. Dat maakt het 
mogelijk om ons meer op het doel te richten en minder op het middel, andersom vraagt het om sterkere 
interne processen waarin ambities worden vertaald in eigen doelstelling. Hier gaan we het komende jaar 
mee aan de slag.  
 
Het andere aandachtspunt is de Covid-19 crisis, waarvan de effecten, duur en afloop zich (op moment 
van schrijven) nog moeilijk laten voorspellen. We bereiden ons vooral voor op vele scenario’s zodat we 
snel kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden.  
 
Naar aanleiding van de vaststelling van het jaarverslag door FPK en AFK is een apart hoofdstuk over 
diversiteit & inclusie toegevoegd. We zullen ook de komende jaren deze reflectie onderdeel maken van 
de jaarverslaggeving.  
 
 

2.9 ONDERTEKENING BESTUUR & DIRECTIE 
  
Voor akkoord: 
Namens het van bestuur 
 
 
  
  
  
Niek vom Bruch    Winfred Voordendag 
Voorzitter     Penningmeester 
 
 
 
  
Voor akkoord: 
Namens de directie 
 
 
 
 
  
Rutger Gernandt  
Zakelijk directeur 
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1 Inleiding

Financiering

Voor het jaar 2020 is gerealiseerd

Subsidie Fonds Podiumkunsten Structureel 499.952                 
Covid 156.600                 

Subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst 212.185                 
Totaal ontvangen structurele subsidie 868.737                 

Resultaat
 In het verslagjaar is een positief exploitatiesaldo ontstaan van 30.011                   
Begroot was een exploitatieresultaat van -                            
Verschil resultaat ten opzichte van de begroting 30.011                   

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2020 396.072                 
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2020 883.737          
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 245.369          

1.129.106              
1.525.178              

Af: Uitgaven 2020 1.099.094              
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2020 426.084                 

Verschillen analyse

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

Voordelig Nadelig
Baten
Opbrengsten
Directe opbrengsten -                     184.831                 
Indirecte opbrengsten 6.026              -                            
Bijdragen uit private middelen -                     17.735                   
     Totaal opbrengsten -                     196.540                 
Bijdragen
Subsidie FP 174.417          -                            
Overige bijdragen uit publieke middelen 15.629            -                            
     Totaal bijdragen 190.046          -                            

Verschil baten ten opzichte van de begroting -                     6.494                    
Lasten
Beheerslasten: personeelslasten 29.720            -                            
Beheerslasten: materiële lasten 16.519            -                            
Activiteitenlasten: personeelslasten -                     144.557                 
Activiteitenlasten: materiële lasten 369.881          -                            
Lasten Coproducties -                     99.025                   
Verschil lasten ten opzichte van de begroting 172.538          -                            

Rente en Bijzondere baten en -lasten
Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting -                     92                         
Verschil bijzondere baten en lasten ten opzichte van de begroting -                     130.260                 

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting 35.692            -                            
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2 Balans per 31 december 2020 2020 2019

ACTIVA

Vaste activa
Materiële Activa (1) 23.473€                14.662€                

Totale vaste activa 23.473€                14.662€                

Vlottende activa (2)
Debiteuren 103.856€              130.741€              
Overige vorderingen 27.696€                46.408€                
Liquide Middelen (3) 427.185€              365.200€              

Totaal vlottende activa 558.737€              542.349€              

TOTAAL ACTIVA 582.210€              557.012€              

PASSIVA
(na resultaatbestemming)

Eigen vermogen (4)
Reserves 426.084€              396.072€              

Totaal eigen vermogen 426.084€              396.072€              

Kortlopende Schuld (5) 156.126€              160.940€              

TOTAAL PASSIVA 582.210€              557.012€              
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3 Exploitatierekening per 31 december 2020 2020 Jaar Begroting FPK Begroting 2019
euro euro euro euro

BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland
- Recette 70.079                 276.500         15.000           396.780         
- Uitkoop 2.400                   -                    232.180         8.800             
- Partage 3.974                   -                    -                    34.727           
1b Publieksinkomsten buitenland -                           -                    -                    25.400           

1 Publieksinkomsten Totaal ##### 76.453                 276.500         247.180         465.707         

2 Sponsorinkomsten -                           -                    18.000           -                    

3a. Baten coproducties 18.000                 52.500           165.000         86.288           
3b. Overige Inkomsten 49.716                 -                    -                    14.780           

3. Overige Directe Inkomsten 67.716                 52.500           165.000         101.068         

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 144.169               329.000         430.180         566.775         

5 Indirecte Opbrengsten 6.026                   -                    -                    4.754             

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 11.765                 3.000             -                    3.000             
6c Bijdragen van private fondsen 83.500                 110.000         -                    65.683           
6e Overige private bijdragen -                           -                    63.858           -                    

6 Overige bijdragen uit private middelen 95.265                 113.000         63.858           68.683           

7 Totaal Eigen Inkomsten 245.460               442.000         494.038         640.212         

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten, incl Covid 656.552               482.135         454.500         485.180         

10 Meerjarige subsidie gemeente 212.185               203.556         200.000         210.292         

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 15.000                 8.000             15.000           -                    

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 883.737               693.691         669.500         695.472         

14 Totale baten ##### 1.129.197            1.135.691      1.163.538      1.335.684      

INKOMSTENQUOTES
Berekende Eigen Inkomensquote 22% 39% 42% 48%
Berekende Andere Inkomensquote 60% 60% 61% 66%
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3 Exploitatierekening per 31 december 2020 Jaar Begroting FPK Begroting 2019

LASTEN

1 Beheerslasten personeel 82.585                 112.305         246.025         103.722         

2 Beheerslasten materieel 71.978                 88.497           40.750           63.751           

3 Totale beheerslasten 154.563               200.802         286.775         167.473         

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 488.457               401.219         294.214         469.915         
Activiteitenlasten personeel uitvoering 97.010                 39.691           199.704         148.004         

4 Activiteitenlasten personeel 585.467               440.910         493.918         617.919         

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 186.836               88.600           150.570         123.194         
Activiteitenlasten materieel uitvoering 37.347                 523.820         189.974         90.425           
Marketing 35.856                 17.500           42.300           75.293           

5 Activiteitenlasten materieel 260.039               629.920         382.844         288.912         

6 Lasten Coproducties 99.025                 -                    -                    155.297         

7 Totale activiteitenlasten 944.531               1.070.830      876.762         1.062.128      

8 Totale Lasten 1.099.094            1.271.632      1.163.537      1.229.601      

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 30.103                 -135.941        -                    106.082         

10 Saldo rentebaten/lasten -92                       -                    -                    13                  

11 Saldo bijzondere baten/lasten -                              130.260         -                       -                       

12 Exploitatieresultaat 30.011                 -5.681            -                    106.095         

Resultaatverdeling
Algemene reserve -67.639                -                    -                    -                    
Bestemmingsreserve Theatertechniek -                           -                    -                    35.000           
Bestemmingsreserve Marketing, Communicatie -                           -                    -                    54.391           
Bestemmingsfonds onderprestatie 2020 FPK 62.000                 -                    -                    -                    
Vrijval egalisatiereserve AFK 2017-2020 -23.386                
Bestemmingsreserve Covid 53.397                 
Egalisatiereserve AFK 2017-2020 5.639                   -                    -                    16.704           

Exploitatieresultaat na resultaatbestemming 30.011                 -                    -                    106.095         

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)
Fte. Vast in dienst 3,34 4,4
Fte. Tijdelijk in dienst 5,71 5,07
Fte. Inhuur 2,65                     3,66
Totaal Fte. personele bezetting 11,70 13,13
Aantal vrijwilligers 24 8
Fte. vrijwilligers 1,04 1,4

2020
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4 Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

Algemeen

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

Vorderingen

Langlopende schulden

Kortlopende 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.

De langlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd langer dan één jaar. Deze worden, voor zover niet 
anders vermeld, gewaardeeerd tegen nominale waarde.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd  van korter dan één jaar. De worden, voor zover niet 
anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
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5 Toelichting op de balans per 31 december 2020 

ACTIVA

Vaste Activa

Verloop vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

ICT Techniek Inventaris Totaal
Aanschafwaarde -       14.726          11.849      26.575           
Cumulatieve afschrijvingen -       -484              -11.429     -11.913         
Boekwaarde per 1 januari 2020 14.242          420           14.662           

Investeringen 8.816   5.015            -            13.831           
Desinvesteringen -       -                -            -                
Afschrijvingen desinvesteringen -       -                -            -                
Afschrijvingen -597     -4.283           -140          -5.020           
Mutaties 8.218   732               -140          8.810             

Aanschafwaarde 8.816   19.741          11.849      40.406           
Cumulatieve afschrijvingen -597     -4.767           -11.569     -16.933         
Boekwaarde per 31 december 2020 8.218   14.974          280           23.473           

Er wordt lineair afgeschreven in 60 perioden.

Vlottende activa (2) 2020 2019

Debiteuren
Debiteuren 356               130.741         
Totaal debiteuren 356               130.741         

Te ontvangen subsidie 0% -€                
Stichting Dioraphte 39% 40.000            -                       
Ammodo 39% 40.000            -                       
Fonds21 23% 23.500            -                       
Totaal te ontvangen subsidie 103.500          -                       

Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 13.326          30.557           
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen 13.326          30.557           

Overige vorderingen
Openstaande werkvoorschotten -                    4.000             
Vooruitbetaalde kosten 9.960            6.384             
Nog te factureren 1.963              -                       
Borgsommen 1.978            5.467             
Vooruitbetaalde pensioenpremies 469                  -                       
Totaal overige vorderingen 14.370          15.851           

Totaal Vorderingen 131.552        177.150         

Liquide Middelen (3)
ING 777 20.240          20.250           
Triodos 758 389               50                 
Triodos 261 94.390          94.900           
ING spaar 95577 312.166        250.000         

Totaal liquide middelen 427.185        365.200         
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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5 Toelichting op de balans per 31 december 2020 2020 2019

PASSIVA

Eigen vermogen (4)
Saldo Algemene Reserve per 1 januari 188.935        188.935         
Resultaat boekjaar 30.011          -                    
Dotatie aan egalisatiereserve AFK 2020 -5.639           -                    
Vrijval egalisatiereserve AFK 23.386          -                    
Dotatie aan bestemmingsfonds FPK -62.000         -                    
Dotatie aan bestemmingsreserve Covid -53.397         -                       
Saldo Algemene Reserve per 31 december 121.296        188.935         

Saldo reserve Grote Zaalvoorstelling 80.000          80.000           
Uit resultaatbestemming -                    -                    
Mutatie -                       -                       
Saldo reserve 1 per 31 december 80.000          80.000           

Bestemmingsreserve Covid -                    -                    
Uit resultaatbestemming 53.397          -                    
Mutatie -                       -                       
Saldo reserve per 31 december 53.397          -                    

Berekening Egalisatiereserve 
Subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst 212.185        210.292         
Totale baten 1.129.197      1.335.684      
Verhouding 19% 16%
Resultaat 30.011          106.095         
Toevoegen aan egalisatiereserve 5.639            16.704           

Egalisatiereserve Amsterdams Fonds voor de Kunst 37.747          21.043           
Uit resultaatbestemming 5.639            16.704           
Mutatie -23.386         -                       
Saldo reserve per 31 december 20.000          37.747           

Bestemmingsreserve Theatertechniek 35.000          -                    
Uit resultaatbestemming -                    35.000           
Mutatie -                       -                       
Saldo reserve per 31 december 35.000          35.000           

Bestemmingsreserve Marketing, Communicatie 54.391          -                    
Uit resultaatbestemming -                    54.391           
Mutatie -                       -                       
Saldo reserve per 31 december 54.391          54.391           

Bestemmingsfonds onderprestatie 2020 FPK
Saldo reserve per 1 januari -                       -                       
Uit resultaatbestemming 62.000            -                       
Mutatie -                       -                       
Saldo reserve per 31 december 62.000            -                       
In 2020 is op aangeven van het Fonds Podiumkunsten een bestemmingsfonds gevormd met de tegenwaarde 
van de onderprestatie. Zie model V pagina 17 voor nadere toelichting.

Totaal eigen vermogen 426.084        396.072         

Kortlopende Schuld (5)
Crediteuren 66.193          12.837           

Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting 13.287          9.859             
Pensioenpremies -                    4.923             
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen 13.287          14.783           

Overige kortlopende schulden
Te betalen kosten 4.630            5.600             
Te betalen vakantiegeld 16.578          13.462           
Vooruitontvangen subsidies 20.000          113.625         
Terug te betalen NOW 1 31.836          -                    
Vooruitontvangen overig -                    591                
Te betalen accountantkosten 3.600            -                    
Overig kortlopende schulden - 41                 
Totaal overige kortlopende schulden 76.645          133.319         

Totaal kortlopende schulden 156.126        160.940         

TOTAAL PASSIVA 582.210        557.012         
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5 Toelichting op de balans per 31 december 2020

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Verzekering 
De Warme Winkel heeft een inventaris/goederen brandverzekering en een transport en reisverzekering die 
stilzwijgend jaarlijks verlengd wordt op 01 maart van het volgende jaar. Per 12 juli 2019 is daar ook een WEGAS 
XL-verzekering aan toegevoegd. Met ingang van 23 juni 2019 is een ziekteverzuimverzekering afgesloten bij het 
Zilveren Kruis. De einddatum van deze polis is 31 december 2021. 

Huurcontracten
Het huurcontract met de Tolhuistuin is verlopen per 31-12-2020. In 2021 wordt een nieuw huurcontract afgesloten 
met Gemeente Amsterdam. 

Voor de opslag van decor/rekwisieten en archief materialen is een contract gesloten met Pindakaaswinkel BV. 1 
november 2019. De huurovereenkomst loopt voor een periode van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor 
telkens een jaar. De huurprijs bedraagt 984,- EUR per maand excl. BTW. 

Toegekende subsidie 2021-2024 Fonds Podiumkunsten 
Er is voor de periode 2021-2024 een subsidie van het Fonds Podiumkunsten toegekend van 528.400 EUR per 
jaar. 

Toegekende subsidie 2021-2024 Amsterdamse Fonds voor de kunst 
Voor de periode 2021-2024 is een meerjarige subsidie toegekend van 223.740 EUR per jaar. 
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6 Toelichting op de exploitatierekening per 31 december 2020

BATEN 2020 Jaar Begroting FPK Begroting 2019

1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette 70.079             276.500           15.000             396.780          
Uitkoop 2.400               -                      232.180           8.800              
Partage 3.974               -                      -                      34.727            
1b Publieksinkomsten buitenland -                       -                      -                      25.400            

1 Publieksinkomsten Totaal 76.453             276.500           247.180           465.706          

2 Sponsorinkomsten -                       -                      18.000             -                     

3a. Baten coproducties 18.000             52.500             165.000           86.288            
3b. Overige Inkomsten

Auteursrechten 215                  -                      -                      4.796              
Verkoop bijproducten -                       -                      -                      278                 
Toeslagen kaartverkoop 1.287               -                      -                      -                     
Omzet verhuur 48.164             -                      -                      -                     
Overig 50                    -                      -                      9.706              

subtotaal overige inkomsten 49.716             -                      -                      14.780            

3. Overige Directe Inkomsten 67.716             52.500             165.000           101.068          

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 144.169           329.000           430.180           566.774          

5 Indirecte Opbrengsten 6.026               -                      -                      4.754              

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 11.765             3.000               -                      3.000              
6c Bijdragen van private fondsen

Fonds21 23.500             20.000             -                      35.000            
Dioraphte 20.000             40.000             -                      14.283            
Ammodo 40.000             40.000             -                      -                     
LIRA fonds -                       -                      -                      6.400              
Blockbusterfonds -                       -                      -                      -                     
St. Melanie -                       -                      -                      10.000            
overige private subsidies -                       10.000             -                      -                     

subtotaal 6c bijdragen van private fondsen 83.500             110.000           -                      65.683            

6e Overige private bijdragen -                       -                      63.858             -                     
6 Overige bijdragen uit private middelen 95.265             113.000           63.858             68.683            

7 Totaal Eigen Inkomsten 245.460           442.000           494.038           640.212          

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten, incl Covid 656.552           482.135           454.500           485.180          

10 Meerjarige subsidie gemeente 212.185           203.556           200.000           210.292          

12 Overige bijdragen uit publieke middelen
Fonds Podiumkunsten projectsubsidies 8.000                 8.000                 -                          -                        
Overige subsidies publieke middelen 7.000               -                      15.000             -                     
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen 15.000             8.000               15.000             -                     

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 883.737           693.690           669.500           695.472          

14 Totale baten 1.129.197        1.135.690        1.163.538        1.335.684       
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6 Toelichting op de exploitatierekening per 31 december 2020

LASTEN 2020 Jaar Begroting FPK Begroting 2019

1 Beheerslasten personeel
Zakelijke directie 71.377             69.469             39.000             67.490            
Directie assistent 27.081             -                      -                      23.408            
Bureaustaf -                       23.050             29.428             506                 
Publiciteit marketing planning verkoop -                       -                      68.813             -                     
Productie coordinator -                       -                      41.499             -                     
Technisch coordinator -                       -                      33.930             -                     
Artistieke directie -                       -                      21.255             -                     
Onkosten personeel belast -                       -                      -                      
Onkosten personeel onbelast -                       -                      -                      
Uitkeringen UWV, verzekeringen en subsidies -33.912            -                      -                      -                     
Overig personeel 18.040             19.786             12.100             12.318            

Totaal beheerslasten personeel 82.584             112.305           246.025           103.721          

2 Beheerslasten materieel
Huisvesting 25.985             25.030             18.000             19.162            
Bureaukosten 35.162             52.967             7.250               39.439            
Algemene publiciteit 2.809               2.500               -                      5.118              
Afschrijvingskosten 5.021               8.000               -                      1.426              
Onderhoudskosten vd activa 414                  -                      -                      144                 
Overige beheerslasten 2.587               -                      15.500             -1.538            

Totaal beheerslasten materieel 71.978             88.497             40.750             63.751            

3 Totale beheerslasten 154.562           200.802           286.775           167.472          

4 Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten personeel voorbereiding

Artistieke directie 183.059           178.539           43.859             153.423          
Artistiek kader 136.032           112.397           98.790             87.040            
Uitvoerend personeel 26.838             -                      -                      75.114            
Productie 60.289             53.939             57.055             75.008            
Techniek 25.015             749                  -                      23.935            
Marketing 56.785             44.298             -                      55.222            
Educatie 240                  -                      -                      -                     
Artistieke staf -                       5.047               94.510             -                     
Vrijwilligers -                       -                      -                      170                 
Overig personeel 200                  6.250               -                      4                     

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding 488.457           401.219           294.214           469.915          

Activiteitenlasten personeel uitvoering
Artistieke directie 10.963             13.621             43.859             -                     
Artistiek kader 18.035             7.903               98.790             -                     
Uitvoerend personeel 21.228             -                      -                      63.373            
Productie 5.188               -                      57.055             8.987              
Techniek 36.342             18.167             -                      53.564            
Artistieke staf 1.655               -                      -                      -                     
Vrijwilligers 3.600               -                      -                      1.690              
Artistiek kader loondienst -                       -                      -                      18.205            
Artistiek kader honorarium -                       -                      -                      250                 
Dagpersoneel -                       -                      -                      1.935              
Overig -                       -                      -                      -                     

Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering 97.010             39.691             199.704           148.004          

Totale activiteitenlasten personeel 585.467           440.910           493.918           617.919          
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6 Toelichting op de exploitatierekening per 31 december 2020

LASTEN 2020 Jaar Begroting FPK Begroting 2019
5 Activiteitenlasten materieel

Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Decors / kostuums / rekwisieten 101.916           36.000             -                      60.223            
Techniek / electronica / huur apparatuur 21.815             17.000             -                      28.067            
Transport / reis / verblijfkosten 29.032             11.000             -                      13.080            
Huur repetitieruimten 28.853             18.600             -                      6.425              
Locatiekosten 702                  -                      -                      172                 
Speciale effecten en casting 968                  2.000               -                      12.593            
Overige voorbereidingskosten 3.550               4.000               -                      2.635              

Totaal voorbereidingskosten 186.836           88.600             150.570           123.194          

Activiteitenlasten materieel uitvoering
Decors / kostuums / rekwisieten 975                  13.000             -                      4.182              
Techniek / electronica / huur apparatuur 11.233             9.000               -                      9.850              
Transport / reis / verblijfkosten 6.904               12.320             -                      42.674            
Locatiekosten - huur ruimten 12.563             -                      -                      6.893              
Immateriële productiekosten 1.632               -                      -                      18.155            
Niet podium gerelateerde kosten 1.025                 -                          -                          -                        
Voorstellingbezoek 466                  -                          -                          -                        
Overige uitvoeringskosten 2.549               489.500           -                      8.672              

Totaal uitvoeringskosten 37.347             523.820           189.974           90.425            

Marketing
Publiciteit 19.888             16.900             -                      57.290            
PR 450                  600                  -                      -                     
Materiaal 12.045             -                      -                      15.518            
Nieuwsbrief en knipseldienst 2.454               -                      -                      984                 
Overig specifieke publiciteitskosten 1.019               -                      -                      1.502              

Totaal specifieke publiciteit 35.856             17.500             42.300             75.293            

5. Totaal activiteitenlasten materieel 260.039           629.920           382.844           288.912          

6 Lasten Coproducties 99.025             -                      -                      155.297          

7 Totale activiteitenlasten 944.531           1.070.830        876.762           1.062.128       

8 Totale Lasten 1.099.093        1.271.632        1.163.537        1.229.600       

Stichting De Warme Winkel 11



6 Toelichting op de exploitatierekening per 31 december 2020

Wet normering Topinkomens (WNT)
De WNT is van toepassing op Stichting De Warme Winkel. Van toepassing is het Algemene bezoldigings-
maximum. Voor De Warme Winkel is dit in 2020 € 201.000

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Bedragen x € 1 V. Rietveld W. Weemhoff R. Gernandt

Functiegegevens Artistiek 
directeur

Artistiek 
directeur

Zakelijk 
directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (FTE) 1,0 1,0 1,0
Gewezen topfunctionaris (ja/nee) nee nee nee
Dienstbetrekking (ja/nee) ja ja ja
Indien ja dan langer dan 6 maanden
werkzaam in de laatste 18 maanden? (ja/nee) ja ja ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 59.728 55.726 53.899
Beloning betaalbaar op termijn 6.613 5.931 5.784
Subtotaal 66.341 61.656 59.682

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 201.000 201.000

N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 66.341 61.656 59.682

N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/07 - 31/12
Omvang dienstverband (FTE) 1,0 1,0 1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 54.861 49.981 50.904
Beloning betaalbaar op termijn 6.381 5.677 5.516
Totale bezoldiging 2019 61.242 55.658 56.420

Bestuur

Naam topfunctionaris
N. vom Bruch
W. Voordendag
R. Verdult
B. Kusters
H.Bahar
C.M. Christiaansen Lid (vanaf 28 oktober 2020)

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Lid (vanaf 15 januari 2020)

De totale vergoedingen aan de leden van het bestuur bedragen minder dan € 1.700,- per persoon.

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid (tot 15 januari 2020)
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Afgegeven ten behoeve van het Fonds Podiumkunsten en de gemeente Amsterdam

Aan: het bestuur van stichting Warme Winkel

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van stichting Warme Winkel 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 Warme Winkel op 31 december 2020 en van het
resultaat over 2020 in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten, het Handboek verantwoording
subsidies Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente Amsterdam en de bepalingen van en
krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT);

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 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 en het Handboek verantwoording subsidies Kunstenplan 2017-
2020 van de gemeente Amsterdam.

De jaarrekening bestaat uit:

1) de balans per 31 december 2020;

2) de staat van baten en lasten over 2020; 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, het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020 van het
Fonds Podiumkunsten, het Controleprotocol Subsidie gemeente Amsterdam 2015 en de Regeling
Controleprotocol WNT 2020. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van stichting Warme Winkel 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.
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Paragraaf betreffende overige aangelegenheden
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.

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 en het Handboek verantwoording subsidies Kunstenplan 2017-
2020 van de gemeente Amsterdam 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 en het Handboek verantwoording
subsidies Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente Amsterdam.

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,
het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds
Podiumkunsten, het Handboek verantwoording subsidies Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente
Amsterdam  en de bepalingen van en krachtens de WNT. 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 en het Handboek
verantwoording subsidies Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente Amsterdam.

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, 16 maart 2021

KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

w.g.

P. Heyman-Brand Msc RA



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, het Handboek verantwoording subsidies Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente
Amsterdam de Regeling Controleprotocol WNT 2020, 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.



2020 Begroot 2019
Producties 
Nieuwe Productie 1 3 2
Reprises Productie 0 2 2
Nieuwe Co-productie 7 3 5
Reprise Co-productie 1 2
Totaal aantal uitvoeringen 9 8 11
Bezoekers per categorie producties 
Nieuwe Productie 1.399 195
Reprises Productie 0 1.958
Nieuwe Co-productie 1.766 30.589
Reprise Co-productie 1.718
Totaal aantal bezoekers 3.165 16.050 34.460
Regionale spreiding van voorstellingen/concerten 
Noord 1 9 3
Oost 2 2 0
Midden 2 1 1
West 9 2 37
Zuid 10 7 20
Amsterdam 77 40 40
Rotterdam 3 1 1
Den Haag 2 2 1
Utrecht 3 3 2
Buitenland 33 33 6
Totaal 142 100 111
Waarvan in standplaats 77 40 40
Waarvan schoolvoorstellingen 0
Regionale spreiding van bezoekers 
Noord 0 252
Oost 0 0
Midden 58 47
West 77 28.128
Zuid 0 1.027
Amsterdam 2.911 3.237
Rotterdam 60 122
Den Haag 0 99
Utrecht 59 346
Buitenland 0 5.600 1.202
Totaal 3.165 16.050 34.460
Waarvan in standplaats 2.911 3.237
Waarvan schoolvoorstellingen 0
Aanvullende gegevens bezoekers 
Reguliere voorstellingen 3.165 16.050 34.460
Schoolvoorstellingen 0 0 0
Totaal 3.165 16.050 34.460
Waarvan betalend (regulier) 2.921 14.550 31.728
Waarvan niet betalend (regulier) 244 1.500 2.732
Totaal aantal bezoekers regulier 3.165 16.050 34.460
Aanvullende gegevens bezoeken 
Educatieve activiteiten 0 4 0
Inleidingen 2 5 1
Anders/Overige (toe te lichten in verslag) 

2 5 4
Totalen 4 14 5
Aantal voorstellingen over de drie circuits (kleine zaal, 
midden, grote zaal) 

grote zaal 43 35 37
kleine/midden zaal 99 65 74
Totaal aantal uitvoeringen 142 100 111

8 Prestatieverantwoording volgens model III
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Totaal aantal bezoekers
9 Speellijst volgens model IV 3299 3055

Productie Datum uitvoeringAantal bezoekersAantal betalende bezoekersSoort activiteit Plaats Podium
Afscheidstournee 10-nov-20 0 0 Regulier Gent CAMPO te Gent
Afscheidstournee 11-nov-20 0 0 Regulier Gent CAMPO te Gent
Afscheidstournee 12-nov-20 0 0 Regulier Gent CAMPO te Gent
Afscheidstournee 13-nov-20 0 0 Regulier Gent CAMPO te Gent
Afscheidstournee 14-nov-20 0 0 Regulier Mechelen Kunstencentrum Nona te Mechelen
Afscheidstournee 15-nov-20 0 0 Regulier Mechelen Kunstencentrum Nona te Mechelen
Afscheidstournee 16-nov-20 0 0 Regulier Tilburg (NB) De NWE Vorst
Afscheidstournee 17-nov-20 0 0 Regulier Tilburg (NB) De NWE Vorst
Afscheidstournee 19-nov-20 27 27 Try-out Amsterdam (NH) Frascati Theater
Afscheidstournee 20-nov-20 28 27 Try-out Amsterdam (NH) Frascati Theater
Afscheidstournee 21-nov-20 29 10 Premiere Amsterdam (NH) Frascati Theater
Afscheidstournee 21-nov-20 28 24 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Afscheidstournee 24-nov-20 28 25 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Afscheidstournee 25-nov-20 33 31 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Afscheidstournee 26-nov-20 30 30 Regulier Rotterdam (ZH) Rotterdamse Schouwburg
Afscheidstournee 27-nov-20 30 29 Regulier Rotterdam (ZH) Rotterdamse Schouwburg
Afscheidstournee 28-nov-20 30 30 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Afscheidstournee 29-nov-20 30 30 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Afscheidstournee 3-dec-20 28 22 Regulier Almere (FL) Corrosia
Afscheidstournee 4-dec-20 30 30 Regulier Amersfoort (UT) Theater De Lieve Vrouw
Afscheidstournee 6-dec-20 29 29 Regulier Utrecht (UT) Stadsschouwburg Utrecht
Afscheidstournee 7-dec-20 30 30 Regulier Utrecht (UT) Stadsschouwburg Utrecht
Afscheidstournee 9-dec-20 30 30 Regulier Leiden (ZH) Theater ins Blau
Afscheidstournee 10-dec-20 0 0 Regulier Dordrecht (ZH) Schouwburg Kunstmin
Afscheidstournee 15-dec-20 0 0 Regulier Delft (ZH) Theater de Veste
Afscheidstournee 16-dec-20 0 0 Regulier 's-Gravenhage (ZH) Theater aan het Spui
Alleen Samen 5-jul-20 94 93 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 7-jul-20 94 24 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 8-jul-20 94 93 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 8-jul-20 94 93 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 9-jul-20 96 92 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 9-jul-20 52 50 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 10-jul-20 78 76 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 10-jul-20 94 90 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 11-jul-20 94 94 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 11-jul-20 94 94 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 12-jul-20 94 92 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 12-jul-20 94 90 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 4-aug-20 47 46 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 4-aug-20 70 68 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 6-aug-20 62 61 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 7-aug-20 16 16 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 8-aug-20 27 25 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 8-aug-20 47 47 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Alleen Samen 9-aug-20 58 52 Regulier Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Bonte Avond 30-aug-20 89 55 Premiere Amsterdam (NH) Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
De Drie Musketiers (reprise) 6-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 7-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 8-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 11-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 12-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 13-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 14-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 15-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 18-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 19-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 20-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 21-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 22-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 25-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 26-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 27-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 28-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
De Drie Musketiers (reprise) 29-aug-20 0 0 Regulier Antwerpen Zomer van Antwerpen (festival) 
Een oprechte ode aan de Ironie 13-jan-20 43 43 Regulier Amsterdam (NH) De Balie
Een oprechte ode aan de Ironie 27-jan-20 91 91 Regulier Amsterdam (NH) De Balie
Een oprechte ode aan de Ironie 11-mrt-20 47 9 Try-out Vlaardingen (ZH) Stadsgehoorzaal Vlaardingen
Een oprechte ode aan de Ironie 14-mrt-20 0 0 Try-out Amsterdam (NH) Stadsschouwburg Amsterdam
Een oprechte ode aan de Ironie 15-mrt-20 0 0 Premiere Amsterdam (NH) Stadsschouwburg Amsterdam
Een oprechte ode aan de Ironie 19-mrt-20 0 0 Regulier Delft (ZH) Theater de Veste
Een oprechte ode aan de Ironie 21-mrt-20 0 0 Regulier Nijmegen (GLD) Keizer Karel Podia
Een oprechte ode aan de Ironie 26-mrt-20 0 0 Regulier 's-Gravenhage (ZH) Koninklijke Schouwburg
Een oprechte ode aan de Ironie 27-mrt-20 0 0 Regulier Rotterdam (ZH) Rotterdamse Schouwburg
Een oprechte ode aan de Ironie 31-mrt-20 0 0 Regulier Amstelveen (NH) Schouwburg Amstelveen
Een oprechte ode aan de Ironie 1-apr-20 0 0 Regulier Deventer (OV) Deventer Schouwburg
Een oprechte ode aan de Ironie 2-apr-20 0 0 Regulier Alkmaar (NH) Theater de Vest
Een oprechte ode aan de Ironie 9-apr-20 0 0 Regulier Dordrecht (ZH) Schouwburg Kunstmin
Een oprechte ode aan de Ironie 11-apr-20 0 0 Regulier Breda (NB) ChassÃ© Theater
Een oprechte ode aan de Ironie 11-apr-20 0 0 Regulier Breda (NB) ChassÃ© Theater
Een oprechte ode aan de Ironie 15-apr-20 0 0 Regulier Groningen (GR) De Oosterpoort en de Stadsschouwburg 
Een oprechte ode aan de Ironie 17-apr-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Stadsschouwburg Amsterdam
Een oprechte ode aan de Ironie 18-apr-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Stadsschouwburg Amsterdam
Een oprechte ode aan de Ironie 19-apr-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Stadsschouwburg Amsterdam
Een oprechte ode aan de Ironie 24-apr-20 0 0 Regulier Haarlem (NH) Stadsschouwburg & Philharmonie 
Een oprechte ode aan de Ironie 24-apr-20 0 0 Regulier Haarlem (NH) Stadsschouwburg & Philharmonie 
Een oprechte ode aan de Ironie 25-apr-20 0 0 Regulier Utrecht (UT) Stadsschouwburg Utrecht
Een oprechte ode aan de Ironie 25-sep-20 0 0 Regulier Antwerpen DeSingel 
Een oprechte ode aan de Ironie 26-sep-20 0 0 Regulier Antwerpen DeSingel 
Een oprechte ode aan de Ironie 30-sep-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Stadsschouwburg Amsterdam
Een oprechte ode aan de Ironie 1-okt-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Stadsschouwburg Amsterdam
Een oprechte ode aan de Ironie 2-okt-20 0 0 Regulier Brussel Kaaitheater
Een oprechte ode aan de Ironie 3-okt-20 0 0 Regulier Brussel Kaaitheater
I, Phone 19-jun-20 20 20 Try-out Amsterdam (NH) Het Veem Theater
I, Phone 20-jun-20 26 26 Try-out Amsterdam (NH) Het Veem Theater
I, Phone 21-jun-20 19 19 Try-out Amsterdam (NH) Het Veem Theater
I, Phone 9-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
I, Phone 10-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
I, Phone 11-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
I, Phone 12-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
I, Phone 13-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
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9 Speellijst volgens model IV
(vervolg)

Productie Datum uitvoeringAantal bezoekersAantal betalende bezoekersSoort activiteit Plaats Podium
I, Phone 14-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
I, Phone 15-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
I, Phone 16-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
I, Phone 17-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
Mephisto Park 9-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
Mephisto Park 10-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
Mephisto Park 11-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
Mephisto Park 12-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
Mephisto Park 13-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
Mephisto Park 14-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
Mephisto Park 15-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
Mephisto Park 16-jul-20 0 0 Regulier Amsterdam (NH) Over het IJ Festival
Mephisto Park 29-jul-20 0 0 Regulier Oostende Festival Theater aan Zee
Mephisto Park 30-jul-20 0 0 Regulier Oostende Festival Theater aan Zee
Mephisto Park 31-jul-20 0 0 Regulier Oostende Festival Theater aan Zee
Mephisto Park 1-aug-20 0 0 Regulier Oostende Festival Theater aan Zee
Mephisto Park 2-aug-20 0 0 Regulier Oostende Festival Theater aan Zee
Mephisto Park 5-aug-20 0 0 Regulier 's-Hertogenbosch (NB) Festival Boulevard
Mephisto Park 6-aug-20 0 0 Regulier 's-Hertogenbosch (NB) Festival Boulevard
Mephisto Park 7-aug-20 0 0 Regulier 's-Hertogenbosch (NB) Festival Boulevard
Mephisto Park 8-aug-20 0 0 Regulier 's-Hertogenbosch (NB) Festival Boulevard
Mephisto Park 9-aug-20 0 0 Regulier 's-Hertogenbosch (NB) Festival Boulevard
Mephisto Park 10-aug-20 0 0 Regulier 's-Hertogenbosch (NB) Festival Boulevard
Mephisto Park 11-aug-20 0 0 Regulier 's-Hertogenbosch (NB) Festival Boulevard
Mephisto Park 13-aug-20 51 51 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Mephisto Park 14-aug-20 45 45 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Mephisto Park 15-aug-20 59 59 Premiere Amsterdam (NH) Frascati Theater
Mephisto Park 16-aug-20 56 56 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Mephisto Park 18-aug-20 57 57 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Mephisto Park 19-aug-20 47 47 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Mephisto Park 20-aug-20 58 58 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Mephisto Park 21-aug-20 59 59 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Mephisto Park 22-aug-20 82 82 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Mephisto Park 25-aug-20 60 60 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Mephisto Park 26-aug-20 59 59 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Mephisto Park 27-aug-20 61 61 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Mephisto Park 28-aug-20 61 61 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Mephisto Park 29-aug-20 108 108 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
To Nail 28-feb-20 13 13 Regulier Amsterdam (NH) Theater Bellevue
To Nail 29-feb-20 12 12 Regulier Amsterdam (NH) Theater Bellevue
To Nail 4-mrt-20 21 21 Regulier Amsterdam (NH) Theater Bellevue
To Nail 5-mrt-20 22 22 Regulier Amsterdam (NH) Theater Bellevue
Yves Saint Laurent 8-jan-20 47 39 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Yves Saint Laurent 9-jan-20 51 41 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Yves Saint Laurent 10-jan-20 46 44 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
Yves Saint Laurent 11-jan-20 50 37 Regulier Amsterdam (NH) Frascati Theater
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10 Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties volgens model V

Klein/Midden Groot Totalen
Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie 2.500€             6.200€              nvt
aantal subsidiabel tot en met verslagjaar 260 140
Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar 317 130 447
Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld) 0
Eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar 10 10
Tegenwaarde eventuele onderprestatie -€                62.000€            62.000€                   

Er is sprake van een onderprestatie van 10 speelbeurten in het grote zaal circuit. De tegenwaarde hiervan wordt 
opgenomen in een bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten. De gerapporteerde onderprestatie is gebaseerd op een 
correctie van de speellijst die in 2017 aan het Fonds Podiumkunsten (FPK) is opgeven, waar per abuis fouten in waren 
geslopen. Over het toepassen van deze correctie is vooraf overleg geweest met het FPK. Indien deze correctie niet wordt 
toegepast komt de onderprestatie uit op 16 speelbeurten met een tegenwaarde van €99.200. In 2021 zal door het Fonds 
Podiumkunsten een besluit worden genomen over de inzet van dit bestemmingsfonds en over of deze correctie met 
terugwerkende kracht kan worden doorgevoerd. 
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