
JAARVERSLAG 
2021



BESTUURSVERSLAG 

Inhoudsopgave 

Terugblik                2 
 
Producties en Activiteiten              3 

O S C A R (nieuw)              3 
If You Could See Me Now (reprise)            4  
Special Editions              5 
Coaching en workshops             6 
Contextprogramma              6 
Video en tv 

Documentaire tv-station ARTE           6 
Korte film Round Midnight/Hora Zero          7 

 Video-opname O S C A R            7 
Geannuleerd                7  

Publiek                 7 
Publieksbereik en -samenstelling            7 
Connectie               9 

 Samenwerkingspartners             9 
 Aantal voorstellingen en geografische spreiding         10 

 
Bestuur en Organisatie             10 

Bestuur              10 
Directie              11 
Organisatie              12 

 Fair pay tijdens covid-19 en inzet noodsteun via FPK        13 

Financiën               14 
 Meerjarensubsidie             14 
 Exploitatieresultaat             14 
 Eigen vermogen             14 
 Balans en financiële positie per 31 december 2021         15 
 Bijzonderheden exploitatie            15 
 
Reflectie Codes              16 
 Code Cultural Governance            16 
 Fair Practice Code             17 
 Code Diversiteit en Inclusie            19 
  
Toekomst               21 

- -1



TERUGBLIK 

Na acht maanden lockdown stonden we op 7 juni 2021 eindelijk weer op het podium. Met If 
You Could See Me Now waren we onderdeel van de openingsavond van de 38ste editie van het 
Dance Week Festival in Zagreb. Met slechts een paar weken te gaan voor de theaters weer 
open mochten, besloot de organisatie kort van tevoren om toch door te gaan met het festival. 
We aarzelden geen moment om mee te doen. Onze eerste voorstelling na zo’n lange tijd 
voelde als een geweldig thuiskomen. 

Voor ons luidde deze voorstellingen in Kroatië een fase in waarin we eindelijk weer publiek 
konden ontmoeten. Onze nieuwe productie O S C A R was al meerdere malen uitgesteld en nu 
lag de première toch echt in het verschiet. Na tryouts in Zaandam, Rotterdam en Maastricht 
beleefde O S C A R haar première op 15 juli tijdens Julidans in de Rabozaal van Internationaal 
Theater Amsterdam.  

In de periode die volgde, ging If You Could See Me Now opnieuw op tournee. Met succes 
speelden we voorstellingen op het Kilowatt Festival in Sansepolcro (Italië), TRAFO house for 
contemporary arts in Budapest (Hongarije) en het contemporary dance festival in Lublin 
(Polen). Ook de special editions van O S C A R buiten het theatercircuit op onder andere het 
Front Row Festival in Radion (Amsterdam) waren eveneens hoogtepunten. Kort erna diende 
zich echter een volgende coronagolf aan. Door alle voorstellingen en activiteiten in december 
werd opnieuw een streep gezet. 

Achter de schermen was het een jaar van plannen aanpassen, nieuwe mogelijkheden vinden 
en bovenal wendbaar blijven met de blik op de horizon. Ons meerjarenplan 2021-2024 
waarvoor onze organisatie meerjarige subsidies ontvangt, was in alle opzichten gestoeld op 
forse groei. Hoe we dit in deze intens veranderende wereld konden waarmaken, moesten we 
opnieuw bekijken.  
 
Een grote omslag die we hebben moeten maken, is die in de planning van onze nieuwe 
producties voor 2021-2024. O S C A R kon in 2020 door de gevolgen van covid-19 niet in 
première gaan waardoor de planning van onze volgende nieuwe productie voor 2021 in de knel 
kwam. Toch hebben we lang alles op alles gezet om de eerste nieuwe productie van ons 
meerjarenplan 2021-2024 niet zoals gepland in de zomer, maar in het najaar van 2021 in 
première te laten gaan. Maar de lockdown duurde voort en O S C A R kon pas in juli 2021 
uitkomen. Een volgende nieuwe productie met première in oktober bleek niet realistisch en 
hebben we doorgeschoven naar 2022. 

Als je 2021 afzet tegen de plannen die we hadden, stemt dat verdrietig. Maar als je kijkt naar 
wat we tussen de coronagolven door, feitelijk tussen juni en november, wél hebben kunnen 
doen, zijn we bijzonder trots. Op de voorstellingen die gespeeld hebben, de workshops en 
(digitale) activiteiten die we hebben kunnen doen. Als team zijn we hecht en vol ambitie 
gebleven. De missie, visie en doelen van ons meerjarenplan staan nog fier overeind. De 
plannen die we nog niet hebben kunnen uitvoeren, staan inmiddels stevig in de steigers, klaar 
om van start te gaan zodra het kan. In dit jaarverslag leest u er alles over. 

Amsterdam, 24 juni 2022,  
namens bestuur en directie, 

Benien van Berkel, voorzitter 

Elsbeth Habets, penningmeester 
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PRODUCTIES EN ACTIVITEITEN 

O S C A R (nieuw) 
Maandenlang was het onzeker wanneer O S C A R in première zou kunnen gaan. Toch hebben 
we op de momenten dat het veilig en verantwoord kon het creatieproces voortgezet. We 
bouwden onze planning om met meerdere scenario’s waarin alles erop gericht was om als de 
theaters weer open mochten meteen van start te kunnen gaan. En dat is gelukt. Na besloten 
try-outs voor eigen publiek volgden open try-outs. Op 15 juli was er eindelijk de première 
tijdens Julidans in de Rabozaal van Internationaal Theater Amsterdam. Het was ons 
hoogtepunt van het jaar.  

O S C A R is zowel een performance als een installatie. Met de drie performers en het publiek 
samen op het toneel, een geheel spiegelende vloer en talloze schaduwen ontstaat er een 
transparante, drievoudige wereld. In dit intieme werk ging Arno Schuitemaker op zoek naar 
een nieuw gevoel van identiteit nadat het leven je naar een breekpunt heeft bracht. Gedurfd, 
teder en uiterst spannend, O S C A R is een belichaamde getuigenis van het begrip 
empowerment, vrij van opgelegde regels. Geen mens is begrensd. 

Arno werkte met hetzelfde artistieke team als waar hij ook The Way You Sound Tonight 
maakte: lichtonwerper Jean Kalman, componist Aart Strootman en dramaturg Guy Cools. Hij 
nodige performers Ivan Ugrin, Mark Christoph Klee en Paolo Yao uit om de drie solo’s mee te 
maken waar de voorstelling uit bestaat. Met Jean Kalman ontwikkelde hij samen het 
bijzondere decor waar het publiek zich in begeeft. In O S C A R krijgt het publiek de 
gelegenheid om hun eigen ervaring te creëren, waardoor de voorstelling verder gaat dan het 
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kijken naar de drie dansers. Als publiek word je onderdeel van het geheel en meegenomen in 
een gelaagde wereld die voor iedereen op een persoonlijke manier spreekt. 

Daar waar de voorgaande productie The Way You Sound Tonight zijn kracht vond in de 
integratie van twee bewegingsprincipes (een pulsbeweging en een doorgaande beweging 
gebaseerd op de vorm van het oneindigheidssymbool, altijd geïnitieerd in de romp van het 
lichaam), werkte Arno in O S C A R met heel nieuwe bewegingselementen in zijn herkenbare 
en authentieke signatuur. Met onder andere gevarieerd en vliegensvlug voetenwerk en 
inspiratie uit de kenmerkende armbewegingen van vogueing ontwikkelde hij 
bewegingsmateriaal met een grote diversiteit, waarmee hij tevens een ode maakte aan de 
eigenheid van elk van de drie performers. Ook componist Aart Strootman greep O S C A R aan 
om met zijn elektronische muziek, die hij exclusief voor het werk van Arno maakt, in onder 
andere klankkleur, dynamiek en ritme met grote contrasten te werken. Met de spiegelende 
vloer en de veelheid aan indrukwekkende schaduwen wisten Jean Kalman en Arno belichting 
en decor op een bijzondere manier met elkaar te verenigen. Kortom, voor Arno zelf, en voor 
het artistieke team als geheel, was de voorstelling een geslaagde en verrijkende nieuwe stap. 

Gzegorz Reske, artistiek directeur van SPRING, verwoordde zijn enthousiasme over  
O S C A R als volgt: 

“Een van de meest interessante hedendaagse Nederlandse choreografen is weer te 
zien (..). Hij nodigt drie dansers uit om na te denken over onze potenties, onze grenzen 
en hoe we die kunnen overschrijden”.  

Creatie Arno Schuitemaker - Performers Ivan Ugrin, Mark Christoph Klee, Paolo Yao - 
Dramaturgie Guy Cools - Muziek Aart Strootman - Lichtontwerp Jean Kalman - Scenografie 
Jean Kalman, Arno Schuitemaker, Paul Beumer - Kostuums Sarah Nixon - Spatial sound 
design Cesi Nolten 

If You Could See Me Now (reprise) 
Deze productie uit 2017 speelt nog steeds met veel succes op podia in Europa. Professionals 
en publiek blijven onder de indruk van de ogenschijnlijk terloopse maar indrukwekkende 
precisie waarmee If You Could See Me Now vraagt om opnieuw te kijken, om een tweede blik. 
Van extase naar vervreemding, van opbouw naar ontmanteling, speelt de voorstelling met 
verwachtingen en schudt ze op. Er ontstaat een kantelpunt, een ontwapenende beweging van 
performers en publiek naar iets nieuws en onbevangens: een bevrijding. 
  
De cast van de voorstelling wisselde dit jaar naar gelang van de beschikbaarheid van de 
performers. In welke samenstelling ook, If You Could See Me Now kon telkens rekenen op vele 
enthousiaste reacties én interesse in ons nieuwere werk.  
  
De voorstellingen in Zagreb (Kroatië) op het Dance Week Festival in juni waren voor ons de 
eerste in 9 maanden. Het was erg bijzonder om na zo’n lange tijd weer op het toneel te 
kunnen staan. In Nederland waren theaters nog gesloten, maar door de aldaar versoepelde 
maatregelen besloot de festivalorganisatie relatief kort van te voren hun festival door te laten 
gaan. We voelden ons enorm vereerd om If You Could See Me Now op de openingsavond te 
mogen spelen. Ook het publiek genoot er zichtbaar van het eindelijk weer in het theater 
kunnen en mogen zitten. 
  
Naast de andere voorstellingen later in het jaar in Sansepolcro in Italië, Boedapest in 
Hongarije en Lublin in Polen is If You Could See Me Now in het najaar ook afgereisd naar 
Leipzig, waar delen van de voorstelling zijn opgenomen voor een documentaire waar Arno, 
samen met twee andere hedendaagse makers, centraal in staat, waarover hieronder meer. 

Creatie Arno Schuitemaker - Performers Stein Fluijt, Ivan Ugrin, Mark Christoph Klee/Emilia 
Saavedra - Dramaturgie Guy Cools - Muziek Wim Selles - Lichtontwerp Vinny Jones - 
Kostuums Inge de Lange 
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Special Editions 
De afgelopen jaren ontdekten we tijdens tournees dat onze voorstellingen bij twintigers en 
dertigers sterk aanslaan. In het theatercircuit zien we hen echter (nog) niet in groten getale. 
Het wakkerde in ons de ambitie aan om met special editions onze voorstellingen middenin de 
leefwereld van deze groep te brengen door buiten het theater, naar hén toe te gaan. De 
(elektronische) muziekfestivals, clubs en expositieruimtes waar we deze special editions 
naartoe brengen, waren in 2021 echter grotendeels gesloten wegens covid-19. Toch hebben 
we twee bijzondere voorstellingen kunnen doen.  

Op zaterdag 9 oktober was één van de solo’s uit O S C A R onderdeel van het Front Row 
Festival in club RADION in Amsterdam. We Are Public organiseerde het festival vol nieuwe 
kunst, muziek, performances en literatuur voor de tweede keer. O S C A R - a solo out of a 
solo was een van de drukst bezochte voorstellingen van de avond: het was er afgeladen vol 
Het was misschien ook niet zo gek, want Front Row kondigde de voorstelling als volgt aan: 

“Voorstellingen van Arno Schuitemaker zijn hypnotiserend en baanbrekend.”  

Een paar weken later, op 28 oktober, was deze special edition opnieuw te zien in Amsterdam. 
Dit keer tijdens een groot event van A Lab, de creatieve broedplaats waar ook ons kantoor is. 
Vele jonge, creatieve ondernemers maakten via deze weg, veelal voor het eerst, kennis met 
het werk van Arno.  
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Coaching en workshops 
Steeds vaker komen er verzoeken binnen van jonge theatermakers of Arno hen artistiek wil 
begeleiden bij het maken van een nieuwe voorstelling. In 2021 leidde de vraag van de in 
Groningen gevestigde Philipp Cahrpit tot een meerdaagse workshop door Arno en een van zijn 
performers Ivan Ugrin. 
 
Rondom voorstellingen van If You Could See Me Now in het buitenland is er tweemaal een 
workshop gegeven. In Boedapest betrof dit een masterclass van een dag, waar de deelnemers 
de dag erna de voorstelling in TRAFO House for Contemporary Arts bezochten. In Lublin gaf 
Arno samen met Ivan Ugrin een vierdaagse workshop aan jonge professionals nadat zij If You 
Could See Me Now op het International Dance Festival hadden gezien. 

Contextprogramma 
Activiteiten rondom voorstellingen waren veelal niet toegestaan wegens de beperkende 
maatregelen. Twee keer is het wel gelukt. In Boedapest was er na afloop van If You Could See 
Me Now een nagesprek met Arno en de Hongaarse journaliste Bálint Orsolya. Julidans kon 
middels de inzet van het coronatoegangsbewijs nagesprekken organiseren in ITA. Na afloop 
van de voorstelling van O S C A R werd Arno geïnterviewd door programmeur Julie Vegter in 
aanwezigheid van een aandachtig publiek. 

Video en tv  
Documentaire op tv-station ARTE 
Door de Duitse producent Accentus Music is een documentaire gemaakt over hedendaagse 
dansmakers voor het Europese tv-station ARTE. Naast Jefta van Dinther en Milla Koistinen, 
werd Arno uitgenodigd om er onderdeel van te zijn. Resultaat is een interview omlijst met 
speciaal voor deze documentaire gemaakte opnames van If You Could See Me Now. De 
uitzending zou in eerste instantie december zijn, maar deze is door ARTE verschoven naar het 
voorjaar van 2022.  
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Korte film Round Midnight/Hora Zero 
Op uitnodiging van Cesar Augusto, artistiek leider van het TEMPO festival in Rio de Janeiro, 
creëerde Arno met de Braziliaanse podiumkunstenaar Christina Moura de korte film Round 
Midnight/Hora Zero die vanaf 10 december online te zien is geweest op Youtube. Doel was om 
artistieke creatie en uitwisseling over landsgrenzen heen ook tijdens de beperkingen van 
covid-19 tot stand te kunnen brengen. Samen ontwikkelden zij een overkoepelend concept 
van waaruit ze elk een 5-minuten film maakten met een team aan de andere kant van de 
wereld. Vanuit Nederland regisseerde Arno de Braziliaanse performer Domenico Salvatore met 
filmmaker Elisa Mendes in Rio de Janeiro. De Nederlandse acteur Goos Meeuwsen en 
filmmaker Paul Sixta werden in Amsterdam geregisseerd door Cristina vanuit Brazilië. 

Video-opname O S C A R 
Van elke productie maken we een video-registratie. We vonden het van belang een volgende 
stap te zetten in de kwaliteit ervan en dat het hebben we voor de opname van O S C A R 
gedaan. Niet alleen omdat we weten dat een excellente video essentieel is voor bijvoorbeeld 
internationale programmeurs om een indruk te krijgen van de voorstelling, maar ook om met 
deze opname hoogwaardig beeldmateriaal in handen te hebben om tijdens een onverhoopte 
nieuwe lockdown online zichtbaar te zijn en korte fragmenten of de integrale registratie te 
kunnen tonen. De opnames, die ten tijde van de lockdown in december plaatsvonden toen 
alle theaters gesloten waren, zijn met de regisseur en cameramensen zorgvuldig voorbereid 
en in de post-productie is met bekwame editors gewerkt. Het resultaat mag er zijn.  

Geannuleerd  
Zoals te lezen in de Terugblik (pag. 1), hebben we een omslag moeten maken in de planning 
van onze producties voor 2021-2024. Omdat O S C A R pas in juli 2021 in première kon gaan, is 
de nieuwe productie die in 2021 had moeten uitkomen verschoven naar 2022.  

Een andere productie die we opnieuw hebben moeten uitstellen is The Way You Sound 
Tonight. Deze voorstelling speelde voor het laatst in Rome in oktober 2019 en zou na vele 
verplaatsingen in 2020 in december 2021 eindelijk weer te zien zijn in Nederland. De repetities 
waren voltooid, de technische voorbereiding rond en de bus was zo goed als ingeladen toen 
een nieuwe avond-lockdown zich aandiende. Opnieuw werden de voorstellingen geannuleerd 
en de data verplaatst, dit keer naar seizoen 2022-2023. 

Ondanks dat O S C A R en If You Could See Me Now wel hebben kunnen spelen, zijn er ook 
voor deze producties speeldata geannuleerd. Ditzelfde geldt voor special editions, workshops 
en buurtprojecten die we voor ogen hadden. Met twee projecten waren we zelfs  ver in de 
voorbereiding, maar tot onze spijt hebben we die vlak voor het live gaan van de ticketverkoop 
moeten staken. We nemen deze projecten mee naar volgend jaar.  

 

PUBLIEK 

Ondanks dat we minder voorstellingen en activiteiten hebben kunnen doen dan we voor ogen 
hadden, zijn ze van betekenis geweest. Dat horen we aan de ervaringen die bezoekers met 
ons deelde via e-mail, een bericht op social media of wat ze aan ons vertelden na afloop van 
de voorstelling. 

Publieksbereik en -samenstelling 
Pre-covid-19 was het doel dat we voor het jaar 2021 formuleerden om 45 voorstellingen te 
spelen (60% NL, 40% INTL.) voor 7.680 bezoekers. Uiteindelijk zijn er 21 voorstellingen te zien 
geweest door 1.233 mensen.  
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productie    # vrst  tot.bezoekers tot.capaciteit gem.bezetting gem. vrst 1

O S C A R   13 316  390  81%  24 
If You Could See Me Now 6 695  1163  60%  115 
Special Editions  2 222  280  79%  111 
Totalen/gemiddeld  21 1.233  1.833  67%  58 

Bij iedere voorstelling was een beperkte capaciteit van toepassing. In sommige periodes was 
het maximale aantal aanwezigen 30, op andere momenten gold de 1,5-meter-capaciteit en in 
het buitenland was vaak 50% van het maximale aan de orde. Specifiek voor O S C A R geldt 
dat het publiek en de performers zich in dezelfde ruimte bevinden wat met 
coronamaatregelen gemiddeld een capaciteit van 30 bezoekers betekende. Wanneer het 
aantal bezoekers wordt afgezet tegen de “corona-capaciteit” stellen we vast dat er over 
geheel genomen een mooie bezetting was.  

Bij onze voorstellingen zagen we vooral twee van onze drie doelgroepen terug: de groepen die 
regelmatig naar het theater gaan, waaronder onze vaste achterban. Het was hartverwarmend 
om na de lange sluiting berichten te ontvangen van fans waarin ze vertelden hoe ze uitkeken 
naar de voorstelling. Daaraan hebben we gemerkt dat de band met deze doelgroepen hecht is 
gebleven. 

“YES!!! ik ben zo blij, zat om 9.00 achter de computer om Julidans kaarten te kopen. 
Mijn dag kan niet meer stuk.” - Caline Meyer 

  De prestaties en speellijst zijn conform modellen FPK opgenomen in de bijlage1
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Wat ontzettend jammer is, is dat we niet op grote schaal hebben kunnen werken aan het 
vergroten van ons bereik onder (cultureel diverse) Millennials. Deze groep weten we vooralte 
vinden met special editions buiten het theatercircuit en buurtprojecten. In 2021 hebben we dit 
maar tweemaal kunnen doen en de buurtprojecten hebben niet kunnen plaatsvinden. Juist 
hier is live ontmoeten waar het om gaat en op 1,5 meter-afstand en zonder horeca 
mogelijkheid was het in 2021 nog niet mogelijk om met deze doelgroep aan een relatie te 
bouwen. 

Connectie  
In 2021 kwamen er meer berichten van ons publiek binnen dan ooit. Het lijkt dat het gebrek 
aan mogelijkheden om live na te praten, maakte dat mensen hun ervaring dan via e-mail of 
op social media met ons wilde delen.  

“Het werd een zo beeldschone avond van als in trance meegevoerd worden door 3 
fantastische, beeldschone dansers, die tussen schermen en ons als publiek al hun 
ruimte namen in de uitgestrektheid van hun bewegingen. (..) De hele avond en 
deze dag bleef dat hangen. O S C A R verdient een Oscar. “ - Jolanda Schouten 
over O S C A R 

“wat een bijzondere voorstelling weer (..) heerlijk om de dansers weer alles te zien 
geven. Ik heb met volle teugen genoten van de solos en daarna nog even als toetje 
zij samen” - Lisette Schuitemaker over O S C A R 

We zijn gewend om een grootse marketingcampagne op te zetten waarmee we zoveel 
mogelijk mensen verleiden de voorstelling te beleven. Met de beperkte corona-capaciteiten 
hadden we een tegenovergestelde uitdaging. Hoe konden we zoveel mogelijk mensen over O S 
C A R vertellen terwijl de beschikbare kaarten beperkt waren.  

De campagne die uitgerold was voor de Nederlandse tourneedata van The Way You Sound 
Tonight hebben we voortijdig moeten staken wegens de avond-lockdown van december. Dit 
was juist het moment geweest dat we veel nieuw publiek zouden ontmoeten in steden waar 
ons werk voor het eerst in de grote zaal te zien was, zoals in Delft, Alkmaar, Groningen en 
Nijmegen. Het plan en materiaal dat hiervoor is ontwikkeld nemen we mee naar volgend 
seizoen wanneer de voorstellingen wel te zien zullen zijn. 

Samenwerkingspartners 
De relaties met een aantal theaters in Nederland zijn nog hechter geworden dan voorheen. Zo 
bood ITA/Julidans een prachtige premièreplek voor O S C A R. Theaters in Zaandam, 
Amstelveen, Maastricht en Rotterdam (Theater Zuidplein) waren voor ons goede 
montageruimtes waar we in besloten setting en op verantwoorde wijze kleine groepen publiek 
konden ontvangen toen theaters nog voor het grotere publiek gesloten waren. Op die manier 
konden we, onder andere middels try-outs, effectief toewerken naar de première van O S C A 
R.  

Particuliere fondsen die O S C A R al ondersteunden, waaronder Ammodo en Fonds21, bleven 
nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die het project door covid-19 doormaakte. We zijn hen 
ook erg dankbaar voor de extra bijdrage die zij hebben toegekend aan dit project om 
tegenvallers op te kunnen vangen. Daarmee hebben we voor minder bezoekers (minder 
publieksinkomsten) toch kunnen spelen. Ditzelfde geldt voor de coproducenten (Dans 
Brabant, La Place de la Danse en Théâtre Garonne). Ook zij bleven met hun bijdrage achter 
het project staan. 

Een nieuwe internationale partner is Kumquat, het agentschap van Gerco de Vroeg in Parijs. 
Vanaf 2021 vertegenwoordigt hij ons werk in Frankrijk. Deze nieuwe samenwerking is 
onderdeel van ons internationaliseringsproject waarvoor een subsidie is ontvangen van Dutch 
Performing Arts. Doel is om net als in Nederland ook op internationaal niveau de stap naar de 
grote zaal te maken en om in Frankrijk steviger voet aan de grond te krijgen. 
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Naast deze nieuwe en/of sterker geworden relaties, zijn bestaande samenwerkingen 
(waaronder A Lab, We Are Public/Front Row Amsterdam, Het HEM in Zaandam, etc.) 
voortgezet. 

Aantal voorstellingen en geografische spreiding 
Ondanks alle beperkingen zijn onze voorstellingen in allerlei contexten te zien geweest: van 
Internationaal Theater Amsterdam tot aan het Kilowatt Festival in Sansepolcro en van Club 
Radion tot aan Theater aan het Vrijthof in Maastricht.   

productie    Amsterdam Nederland Internationaal  Totaal 2

O S C A R   5  8  -   13 
If You Could See Me Now -  -  6   6 
Special Editions  2  -  -   2 
Annuleringen   -  10  4   14 
Totalen    7  18  10   35 

Een kanttekening bij de 14 annuleringen is dat er nog eens 8 annuleringen van O S C A R niet 
zijn meegeteld. Deze data konden in 2020 niet doorgaan en zouden verplaatst worden naar 
het voorjaar van 2021. De lockdown duurde echter voort en dus zijn er met programmeurs 
geen data vastgelegd waardoor deze niet worden meegeteld in de speellijst van 2021. 

De annuleringen betekenen echter in de meeste gevallen uitstel en geen afstel. De relaties 
met programmeurs van theaters en festivals in binnen- en buitenland zijn goed gebleven. 
Sterker nog, omdat we elkaar zoveel spraken over (mogelijke) verplaatsingen is de band in 
sommige gevallen misschien nog wel hechter geworden. Ons doel om ook buiten de grote 
steden, zoals in Alkmaar, Delft, Groningen en Nijmegen, de overstap te maken van kleine naar 
grote zaal, blijft dan ook fier overeind. In samenspraak met de programmeurs kiezen we voor 
seizoen 2022-2023 of dit alsnog The Way You Sound Tonight wordt, O S C A R of juist de 
nieuwe grotezaalproductie die in 2022 zal uitkomen.  

Het vinden van voor ons geheel nieuwe theaters om ons werk te laten zien, bleek echter niet 
makkelijk. Net als vele collega’s merken we dat theaters te maken hebben met overvolle 
seizoenen vanwege een stuwmeer aan voorstellingen die nog gespeeld moeten worden. Ook 
zien we de neiging om meer populair aanbod te plaatsen vanuit het idee om daarmee publiek 
(terug) te winnen. Gevolg is dat meer onconventioneel aanbod achterblijft. We zijn blij dat de 
theaters met welke er een goede band is het programmeren van ons werk zonder twijfel 
voortzetten. Om nieuwe plekken te vinden en heel Nederland aan te doen, hebben we in 2021 
meer geïnvesteerd in de bekendheid van ons werk bij programmeurs van (elektronische) 
muziekfestivals, clubs en expositieruimtes. Ondanks dat deze plekken veelal het hele jaar 
gesloten waren, zijn er relaties met potentie opgebouwd die naar verwachting in 2022 zullen 
leiden tot onder andere special editions in voor ons nieuwe contexten. 

BESTUUR EN ORGANISATIE 

Stichting SHARP/ArnoSchuitemaker werkt volgens het bestuur-model. Het bestuur is 
eindverantwoordelijk en kader- en beleidsvormend. De dagelijkse leiding, het functioneren en 
de resultaten zijn belegd bij de door het bestuur aangestelde artistiek directeur en zakelijk 
directeur.  

Bestuur 
Het bestuur past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur toe, let er 
nadrukkelijk op dat alle beslissingen vanuit SHARP/ArnoSchuitemaker in lijn zijn met de Fair 
Practice Code en dat de Code Diversiteit en Inclusie op alle vier P’s wordt opgevolgd. De 

 De prestaties en speellijst zijn conform modellen FPK opgenomen in de bijlage2
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voortgang van toepassing van de codes is vast onderwerp van gesprek geworden in 
bestuursvergaderingen. De bestuurlijke taken zijn verdeeld naar de competenties van elk lid, 
omschreven in bestuursprofielen. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. In 2021 bestond het 
bestuur uit:  

Benien van Berkel, voorzitter 
Primaire functie: eigenaar Benien Performing Arts Management 
Nevenfuncties: lid Monitorcommissie Dans van de Raad voor Cultuur (BIS-subsidies 
Dans), secretaris personele unie van bestuur stichtingen De Nieuwe Liefde, 
De Rode Hoed & Theatercompagnie, consortium van debatcentra en theater te Amsterdam, 
verenigd in Amerpodia BV, medewerker verzorging hospice Kuria (tehuis palliatieve zorg). 

Roeland Dekkers, secretaris 
Primaire functie: directeur innovatie en cultureel ondernemerschap Bonte Hond 
Nevenfuncties: voorzitter stichting SPET (het faciliteren van zelfstandigheid van meervoudig 
gehandicapte kinderen), co-voorzitter werkgroep NAPK Jeugd, lid werkgroep lid Nationaal 
Theaterweekend, lid stuurgroep CMK3 Flevoland, regisseur buurtcentrum de Eester. 
 
Elsbeth Habets, penningmeester 
Primaire functie: manager PwC 
Nevenfuncties: geen  
 
Hakima Nouzi, algemeen lid 
Primaire functie: controller Beurs van Berlage 
Nevenfuncties: geen  

Rooster van aftreden: 
naam   functie    start termijn    einde termijn 
Benien van Berkel      voorzitter          22-1-2016        1-1-2024 
Roeland Dekkers secretaris       1-1-2017          1-1-2025 
Elsbeth Habets   penningmeester 30-6-2017       1-7-2025 
Hakima Nouzi  algemeen lid  4-9-2018         1-9-2022 (herbenoembaar) 

Gedurende het verslagjaar was Hakima Nouzi wegens ziekte afwezig. Het bestuur heeft 
haar gemist en hoopt op haar gezonde terugkeer in 2022. Conform statuten bleef het 
bestuur bestaan uit drie personen (voorzitter, secretaris en penningmeester) waardoor geen 
belemmeringen zijn ontstaan in besluitvorming. 

Directie 
De directie is in 2021 dezelfde gebleven als vorig jaar. Wat veranderde was de constructie van 
hun contract. Met de stabiliteit van meerjarige subsidies zijn de directiefuncties die tot 2021 
op zzp-basis vervuld werden (elk 0,6 FTE) omgezet in vaste dienstverbanden (elk 1 FTE), 
passend bij de werkomvang die ze in voorgaande jaren al maakten. 
 
Arno Schuitemaker, artistiek directeur 
Nevenfuncties: algemeen lid bestuur DansBrabant 
 
Joriene Blom, zakelijk directeur 
Nevenfuncties: secretaris bestuur Stichting Onder het Buro 

Bestuur en directie werken op basis van een directiereglement waarin is vastgelegd wat het 
bestuur aan de directie heeft gedelegeerd. Een procuratieregeling borgt een veilige en 
correcte financiële uitvoering en een administratieve organisatie regelt de formele 
organisatorische zaken. De reglementen worden jaarlijks geëvalueerd. De afspraken om 
belangenverstrengeling te voorkomen zijn opgenomen in de procedure  
belangenverstrengeling en het wordt als onderwerp elk half jaar tijdens een 
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voortgang van toepassing van de codes is vast onderwerp van gesprek geworden in 
bestuursvergaderingen. De bestuurlijke taken zijn verdeeld naar de competenties van elk lid, 
omschreven in bestuursprofielen. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. In 2021 bestond het 
bestuur uit:  

Benien van Berkel, voorzitter 
Primaire functie: eigenaar Benien Performing Arts Management 
Nevenfuncties: lid Monitorcommissie Dans van de Raad voor Cultuur (BIS-subsidies 
Dans), secretaris personele unie van bestuur stichtingen De Nieuwe Liefde, 
De Rode Hoed & Theatercompagnie, consortium van debatcentra en theater te Amsterdam, 
verenigd in Amerpodia BV, medewerker verzorging hospice Kuria (tehuis palliatieve zorg). 

Roeland Dekkers, secretaris 
Primaire functie: directeur innovatie en cultureel ondernemerschap Bonte Hond 
Nevenfuncties: voorzitter stichting SPET (het faciliteren van zelfstandigheid van meervoudig 
gehandicapte kinderen), co-voorzitter werkgroep NAPK Jeugd, lid werkgroep lid Nationaal 
Theaterweekend, lid stuurgroep CMK3 Flevoland, regisseur buurtcentrum de Eester. 
 
Elsbeth Habets, penningmeester 
Primaire functie: manager PwC 
Nevenfuncties: geen  
 
Hakima Nouzi, algemeen lid 
Primaire functie: controller Beurs van Berlage 
Nevenfuncties: geen  

Rooster van aftreden: 
naam   functie    start termijn    einde termijn 
Benien van Berkel      voorzitter          22-1-2016        1-1-2024 
Roeland Dekkers secretaris       1-1-2017          1-1-2025 
Elsbeth Habets   penningmeester 30-6-2017       1-7-2025 
Hakima Nouzi  algemeen lid  4-9-2018         1-9-2022 (herbenoembaar) 

Gedurende het verslagjaar was Hakima Nouzi wegens ziekte afwezig. Het bestuur heeft 
haar gemist en hoopt op haar gezonde terugkeer in 2022. Conform statuten bleef het 
bestuur bestaan uit drie personen (voorzitter, secretaris en penningmeester) waardoor geen 
belemmeringen zijn ontstaan in besluitvorming. Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen 
onkostenvergoedingen. 

Directie 
De directie is in 2021 dezelfde gebleven als vorig jaar. Wat veranderde was de constructie van 
hun contract. Met de stabiliteit van meerjarige subsidies zijn de directiefuncties die tot 2021 
op zzp-basis vervuld werden (elk 0,6 FTE) omgezet in vaste dienstverbanden (elk 1 FTE), 
passend bij de werkomvang die ze in voorgaande jaren al maakten. 
 
Arno Schuitemaker, artistiek directeur 
Nevenfuncties: algemeen lid bestuur DansBrabant 
 
Joriene Blom, zakelijk directeur 
Nevenfuncties: secretaris bestuur Stichting Onder het Buro 

Bestuur en directie werken op basis van een directiereglement waarin is vastgelegd wat het 
bestuur aan de directie heeft gedelegeerd. Een procuratieregeling borgt een veilige en 
correcte financiële uitvoering en een administratieve organisatie regelt de formele 
organisatorische zaken. De reglementen worden jaarlijks geëvalueerd. De afspraken om 
belangenverstrengeling te voorkomen zijn opgenomen in de procedure  
belangenverstrengeling en het wordt als onderwerp elk half jaar tijdens een 
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bestuursvergadering besproken. In dit verslagjaar is belangenverstrengeling niet aan de orde 
geweest. 

Organisatie  
Onze organisatie ontwikkelde in 2021, zowel op artistiek als zakelijk vlak. Bestaande 
samenwerkingen op projectbasis gingen over in structurele verbintenissen en we 
verwelkomden nieuwe mensen. 

Binnen het artistieke team, werkte Arno voor O S C A R samen met componist Aart 
Strootman, lichtontwerper Jean Kalman en dramaturg Guy Cools met wie hij ook zijn vorige 
voorstelling The Way You Sound Tonight maakte. De kruisbestuiving die ieders inbreng 
voortbracht, gaf alle reden om hun samenwerking ook voor deze productie voort te zetten — 
het is en blijft een droomcombinatie.  

De cast van O S C A R bestond uit Ivan Ugrin, Mark Christoph Klee en Paolo Yao. Met Ivan en 
Mark Christoph werkte Arno al in vorige producties samen, Paolo was een prachtige nieuwe 
toevoeging voor de cast van deze voorstelling. Voor de reprisevoorstellingen van If You Could 
See Me Now en The Way You Sound Tonight bleven, naast Ivan en Mark Christoph, ook 
performers Stein Fluijt en Emilia Saavedra betrokken. Voor de vervanging van een van de 
performers die al in 2020 voor een fulltime contract bij Rosas koos, vonden we Reut Gez 
Wang bereid om zich bij de cast van deze voorstelling te voegen.  

Op kantoor kreeg productieleider Björn van Raaij, die al op projectbasis betrokken was, vanaf 
het begin van het jaar een vast aantal dagen (0,6 FTE). We hadden in 2020 al ondervonden dat 
de impact van de veranderlijke corona-maatregelen niet minder maar meer werk opleverde. In 
2021 werd dat ook op productioneel vlak weer zichtbaar. Dit, gecombineerd met het feit dat 
we meerdere producties tegelijkertijd ontwikkelen en spelen, heeft ons halverwege het jaar 
doen besluiten deze functie uit te breiden naar 0,8 FTE. Hieronder valt ook 0,1 FTE productie 
behorend bij het project in het kader van internationalisering (waarvoor een aparte subsidie is 
verkregen). 

Voor de vaste aanstelling van een marketeer werd al vlak voor de start van het jaar via 
meerdere wegen een vacature de wereld in gebracht. Het vinden van een geschikte kandidaat 
lukte echter niet. We besloten om een ervaren zzp-er te verbinden die afgebakende 
marketing opdrachten onder de hoede nam. De reguliere marketingwerkzaamheden werden 
waargenomen door de directie en Björn. Ondanks dat deze opzet een tijdelijke oplossing 
bleek, was dit voor alledrie pittig. Het was voor eenieder flink aanpoten om de 
marketingtaken en -verantwoordelijkheden bij de toch al volledige functies te vervullen. 

Binnen het technisch team werkten we door met technici Vincent Beune en Paul Beumer. Zij 
verdelen de rol van technisch producent per productie en zijn afwisselend 
eindverantwoordelijk ‘op de vloer’ waarbij ze ook licht, geluid of decor onder hun hoede 
hebben. Bij intensieve tourneedagen werden zij ondersteund door Rogier Cloin. Hij is al vele 
jaren als stagehand betrokken bij onze grotere producties. Last but not least waren er enkele 
vrijwilligers aan de slag die vooraf en tijdens première-voorstellingen meehielpen met 
allerhande productieklussen.  

Een andere ontwikkeling die we hebben gemaakt, is in de boekhouding en administratie. 
Sinds 2021 werken we samen met kantoor Ozcar, waarmee interne financiële systemen 
naadloos op elkaar aansluiten, ze zijn geautomatiseerd waar relevant en geven realtime 
inzicht in de financiële stand van zaken versus de begroting. 

Uit eigen overtuiging, en als lid van branchevereniging NAPK, volgen we in de beloning van al 
onze mensen de CAO Toneel en Dans. Naast de artistiek- en zakelijk directeur, is ook de 
productieleider inmiddels in loondienst. De performers, technisch producent en technici 
hadden op eigen verzoek nog steeds een zzp-constructie. Veelal omdat hun werk bij andere 
organisaties ook deze verbintenis heeft en een enkel parttime dienstverband financieel 
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nadelig is. Met hen blijven we in goed overleg wanneer overgang naar loondienst voor hen 
wenselijk en relevant wordt, ook in het licht van (nieuwe) wet- en regelgeving. 

Fair pay tijdens covid-19 en inzet noodsteun via FPK 
Net als vorig jaar is in 2021 iedereen 100% doorbetaald voor geannuleerd werk. Wat ook is 
voortgezet, is dat speelbeurten die niet binnen korte tijd verplaatst konden worden volledig 
zijn doorbetaald. Met dit beleid gaan we verder dan de richtlijn van NAPK/Kunstenbond/ACT 
(die houdt rekening met duur van de opdracht en termijn waarop geannuleerd wordt). Hierbij 
maken we geen onderscheid tussen dienstverbanden en zzp-ers, we zijn tenslotte één team. 

De noodsteun van het Ministerie van OCW die via het Fonds Podiumkunsten bij onze 
organisatie terecht is gekomen bedroeg in totaal €45.300. Dit is ingezet voor het doorbetalen 
van en vervangende projecten voor onze zzp-ers: performers, technici, etc. 

Een van die projecten betrof de voorbereiding voor The Way You Sound Tonight. Deze 
productie had in 2019 voor het laatst gespeeld en zou als gevolg van vele verplaatsingen door 
verschillende lockdowns in december opnieuw de theaters in gaan. Omdat er ruim twee jaar 
tussen zat, waren meer repetities dan gebruikelijk nodig en ruime technische voorbereiding 
essentieel. De noodsteun waarmee we deze konden betalen, ging direct naar onze 
performers, technisch producent en technici. Helaas hebben we de investering in deze reprise 
nog niet kunnen verzilveren. Vlak voor de eerste speeldatum op 3 december ging Nederland in 
avond-lockdown, waardoor alle geplande voorstellingen (opnieuw) werden geannuleerd. 

Het tweede project waar de noodsteun voor is ingezet, is een video-opname van O S C A R. 
Vanwege de lockdown in december werden de geplande voorstellingen, waarbij ook de video-
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opname en een fotoshoot zou plaatsvinden, geannuleerd. Met de noodsteun konden we de 
video-opname (weliswaar zonder regulier publiek en dus zonder publieksinkomsten) toch 
door laten gaan. Ook hier was een grote groep zzp-ers aan het werk: onze performers, 
lichtontwerper, technisch producent, technici, maar ook regisseur, cameramensen en 
fotograaf die we dankzij de noodsteun van werk konden voorzien.  

Van alle ontvangen noodsteun via het FPK is 75% naar zzp-ers gegaan. De resterende 25% 
betreft materiële kosten voor hun reis- en verblijf, huur repetitiestudio, etc. De bedragen zijn 
in de jaarrekening opgenomen als toelichting. Het geld dat extra nodig was, bijvoorbeeld om 
mensen die in loondienst zijn door te betalen, hebben we uit andere middelen moeten 
financieren. 

FINANCIËN 

Meerjarensubsidie 
In de Kunstenplanperiode 2021-2024 wordt SHARP/ArnoSchuitemaker ondersteund met 
meerjarige subsidies van Fonds Podiumkunsten (FPK) en Amsterdams Fonds voor de Kunst 
(AFK). De subsidies zijn in 2021 geïndexeerd waardoor van FPK €323.657 is ontvangen en van 
AFK €149.499. 

Exploitatieresultaat 
Het lijkt gek in een covid-19 jaar, maar het exploitatieresultaat is positief. De grootste reden is 
dat we het deel van de subsidies van FPK en AFK dat bestemd is voor het maken van een 
nieuwe productie, nog niet hebben kunnen inzetten. De productie O S C A R was gepland in 
2020, maar is na meermalen uitstellen uiteindelijk in juli 2021 in première gegaan. Een 
volgende nieuwe productie al in het najaar van 2021 laten uitkomen, bleek niet realistisch. O S 
C A R was al gefinancierd met projectbijdragen en de huidige meerjarensubsidies van FPK en 
AFK zijn hier dus niet voor ingezet. De nieuwe productie die we in 2021 zouden maken, is 
doorgeschoven naar 2022. In die zin is het positieve exploitatieresultaat niet een bedrag dat 
over is: het schuift door om conform doelstellingen uit het meerjarenplan ingezet te worden 
voor nieuwe producties in 2022, 2023 en 2024. 
  
Overige invloeden op het resultaat waren lagere marketinglasten en iets lagere materiële 
beheerslasten. Voor geannuleerde speelbeurten zijn immers nauwelijks marketingkosten 
gemaakt. En, zoals reeds toegelicht in het hoofdstuk Bestuur en Organisatie, is de functie van 
marketeer niet jaarrond maar in periodes vervuld. De materiële beheerslasten zijn iets lager 
dan begroot omdat er door het thuiswerken kosten bespaard zijn. 
  
Eigen vermogen 
Het saldo van het eigen vermogen per 31 december 2021 is €183.569. Het exploitatieresultaat 
is als volgt ondergebracht: 
  
Er zijn nieuwe bestemmingsfondsen gevormd, voor FPK en voor AFK, waarin hun aandeel is 
opgenomen. Conform handboek FPK is deze als volgt berekend: in 2021 bedraagt hun subsidie 
49,7% van de baten. Dit percentage van het positieve resultaat is toegevoegd aan het 
bestemmingsfonds FPK, te weten €88.400. Voor AFK is dezelfde procedure toegepast: deze 
subsidie betreft 23% van de baten wat resulteert in een bestemmingsfonds van €40.833. 
  
De algemene reserve stijgt naar €11.158, conform meerjarenplan is €8.000 toegevoegd. De 
reden hiervoor is dat de algemene reserve kwetsbaar is. SHARP/ArnoSchuitemaker 
functioneerde tot 2021 ten slotte grotendeels op projectfinanciering. In komende jaren 
worden opbrengsten uit internationale speelbeurten en kleine projecten (bijv. workshops) 
daarom toegevoegd. Doel is om in 2024 een algemene reserve opgebouwd te hebben van in 
ieder geval 5% van de omzet; hoger is een wens maar dit achten we realistisch.  
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Na de inzet ten behoeve van de bestemmingsfondsen en algemene reserve, wordt het overige 
deel toegevoegd aan de bestaande bestemmingsreserve die daarmee in totaal €43.177 
bedraagt. Net als de bestemmingsfondsen, wordt ook deze bestemmingsreserve gedurende 
2022, 2023 en 2024 ingezet conform doelstellingen uit het meerjarenplan. 
  
Balans en financiële positie per 31 december 2021 
De activa positie per 31 december 2021 is ondanks een lichte afname van vorderingen (€-4k) 
met 137% gestegen ten opzichte van 31 december 2020 als gevolg van toename van de liquide 
middelen (€+222k). 
  
Onder langlopende schulden is, conform handboek FPK, het extra kwartaalvoorschot 
opgenomen (€+79,5k). Vanwege dit extra voorschot zal er in 2024 geen vierde 
kwartaalvoorschot zijn.  
  
Onder kortlopende schulden zijn de vooruitontvangen subsidies afgenomen (€-35k). De 
bijdragen aan O S C A R zijn ingezet voor de uitvoering en als baten verantwoord in de 
exploitatie. Een klein deel is zichtbaar als mindering op de lasten. Voorheen werd een andere 
werkwijze gebruikt om bijdragen aan projecten die meerdere boekjaren beslaan te 
verantwoorden in de exploitatie. Vanaf 2020 is gekozen voor de huidige werkwijze omdat het 
een transparanter beeld geeft. Zo zijn dit boekjaar ook nieuw toegezegde bijdragen 
opgenomen onder vooruitontvangen subsidies voor projecten in komende jaren. Een deel van 
de bijdrage aan een innovatieproject blijft staan wegens (opnieuw) uitstel door covid-19 
(voorstellingen in het nachtleven konden immers niet plaatsvinden). 
  
De quick ratio is 3,3 wat SHARP/ArnoSchuitemaker voldoende liquide maakt om op korte 
termijn de schulden te betalen (de current ratio is niet van toepassing omdat er geen 
voorraden zijn). De solvabiliteit is 51,3% en bestaat voornamelijk uit schulden waar voldoende 
liquiditeit tegenover staat om aan de verplichtingen te voldoen. De financiële positie van 
SHARP/ArnoSchuitemaker per 31 december 2021 is hiermee gezond te noemen. In de 
jaarrekening zijn de grondslagen van waardering en resultaatbepaling opgenomen. 

Bijzonderheden exploitatie 
De impact van covid-19 is vanzelfsprekend ook van grote invloed op de cijfers. 
Bijzonderheden:  
  
Verdubbeling subsidie FPK 
Minus covid-19 noodsteun (€45.300) via het FPK zijn de totale inkomsten €605.507. De 
voorwaarde van FPK om hun (geïndexeerde) subsidiebedrag met even zoveel andere 
inkomsten te matchen is net niet gehaald: het omvat 47%. We waarderen het dat het FPK 
heeft besloten om wegens covid-19 coulance toe te passen. Vooralsnog blijft onze prognose 
dat de verdubbelaar over het gemiddelde van 2021-2024 behaald zal worden.  
  
Eigen inkomsten 
Naast de afwijkingen in publieksinkomsten en (in)directe inkomsten, is zichtbaar dat de 
(incidentele) donaties van 2020 nog niet zijn omgezet in een structureel programma. Van 
invloed was het feit dat er geen vaste marketeer was: er was te weinig tijd omhanden bij de 
directie (die de reguliere marketingwerkzaamheden deels waarnamen) om dit goed op te 
zetten. Voor 2022 is dit een van de hoogste prioriteiten. 
  
Beheerslasten 
De realisatie is iets lager dan begroot omdat er vanwege het thuiswerken bespaard is op 
materiële lasten. Een verschil tussen realisatie en begroting is dat onkosten personeel (bijv. 
ziekteverzuimverzekering) oorspronkelijk onder materiële beheerslasten was opgenomen, 
maar in de realisatie aan personele beheerslasten toebehoort. De huur van het kantoor in A 
Lab is halverwege het jaar toegenomen omdat een grotere ruimte dan voorheen wordt 
gehuurd (groei team). 
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Activiteitenlasten personeel 
• De verhouding tussen voorbereiding en uitvoering voor de artistiek directeur en 

productieleider is anders dan begroot: meer voorbereiding, minder uitvoering.  
• De functie van productieleider groeide naar 0,8 FTE. De lasten voor de marketeer zijn 

lager (zie toelichting in Bestuur en Organisatie). 
• Het bedrag aan doorbetalingen aan zzp-ers vanuit de noodsteun via FPK voor 

annuleringen, verplaatsingen en vervangende projecten zijn als toelichting toegevoegd 
in de jaarrekening (zie ook toelichting in Bestuur en Organisatie). 

• Het verschil tussen realisatie en begroting voor uitvoerend personeel (performers) 
komt niet alleen door minder voorstellingen, ook het feit dat de begroting gebaseerd 
was op producties met meer performers (gem. 7) weegt mee. Zoals toegelicht 
verschuiven deze producties naar 2022, 2023, 2024.    

REFLECTIE CODES 

Code Cultural Governance 
Startpositie: Hoe is de situatie/toepassing/realisatie bij aanvang van het verslagjaar? 
Met de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie 
stevig in handen, neemt het bestuur haar verantwoordelijkheid. Het bestuur houdt toezicht 
op tal van zaken; waaronder het financiële beleid, risicobeheer in productie en organisatie, 
personeelsbeleid en het is betrokken bij de ontwikkeling van toekomstplannen. De missie van 
SHARP/ArnoSchuitemaker, het functioneren van de organisatie en daarin goede resultaten 
bereiken, staan voorop. Het bestuur adviseert en is werkgever van de directie, en beoogt ook 
om de groeiende organisatie, ook buiten vergaderingen om, met raad en daad actief bij te 
staan.  

Bestuur en directie vergaderen (minimaal) vier keer per jaar waarvan notulen worden gemaakt 
die na vaststelling worden gearchiveerd. Een keer per jaar vergadert het bestuur zonder 
aanwezigheid van de directie om het eigen functioneren te evalueren. Een afvaardiging van 
het bestuur voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de directie waarvan de uitkomsten 
worden besproken binnen het bestuur. Van functioneringsgesprekken wordt verslag gemaakt. 
Meer over het bestuur is opgenomen in het hoofdstuk Bestuur en Organisatie. 

Wat was de doelstelling voor het verslagjaar? 
We wilden principe 3 en 4 van de code verder integreren in onze reguliere werkwijze. Door 
een jaaragenda op te stellen, borgen we dat het het directiereglement, het document 
administratieve organisatie en de procuratieregeling één keer per jaar in een 
bestuursvergadering gecontroleerd, geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Ditzelfde was 
belangrijk voor de procedure belangenverstrengeling. Dit wordt halfjaarlijks op de 
bestuursagenda gezet en besproken om twijfelachtige situaties tijdig te signaleren.  

Een tweede doel was om de samenstelling van het bestuur onder de loep nemen (principe 8). 
Welke kennis en expertise is aanwezig en wat is wenselijk om in de toekomst toe te voegen. 
Zeker nu SHARP/ArnoSchuitemaker groeit, een belangrijk aandachtspunt. 

Wat waren de activiteiten/ontwikkelingen in het verslagjaar? 
• De administratieve zaken zijn aan het begin van het jaar op orde gebracht:  

• Het uittreksel Kamer van Koophandel is o.b.v. het document administratieve 
organisatie en de procuratieregeling aangepast; de correcte volmachten voor 
de directie staan vermeld. 

• De bestuursvoorzitter en zakelijk directeur hebben een jaaragenda opgesteld 
voor bestuursvergaderingen. Na vaststelling is dit de leidraad voor jaarlijks 
terugkerende onderwerpen geworden (van controle directiereglement tot 
vaststellen jaarbegroting en bespreken van belangenverstrengeling).  
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• De bestuursprofielen zijn geëvalueerd en er is vastgesteld welke kennis en ervaring 
wenselijk is in de nabije toekomst. 

• De stand van zaken en verdere integratie van de drie codes is besproken in 
bestuursvergaderingen. Dit is een vast onderdeel van de bestuursagenda is geworden.  

Wat is de stand van zaken aan het eind van het jaar en wat is de doelstelling voor het 
komende jaar? 
De voorgenomen doelen en acties die erbij horen zijn behaald en uitgevoerd. Voor volgend 
jaar ligt de focus op: 

• Het vinden van een bestuurslid met juridische kennis en ervaring. Ook worden lijnen 
uitgezet om (uiterlijk in 2023) een lid met een artistiek-inhoudelijk competentie te 
vinden. We zoeken voor deze twee nieuwe leden nadrukkelijk mensen die diversiteit 
binnen brengen (cultureel diverse achtergrond en/of jonge leeftijd en/of LHBTIQ+). 
Deze nieuwe leden zijn niet alleen van belang vanwege hun specifieke kennis en 
ervaring. De termijnen van enkele bestuursleden lopen in 2024 en 2025 af en we willen 
ruim voor die tijd nieuwe leden hebben ingewerkt.  

• Er wordt een vertrouwenspersoon aangesteld (zie ook reflectie Fair Practice Code). 
• Er wordt een gedragscode / integriteitscode ontwikkeld (zie ook reflectie Fair Practice 

Code).   

Fair Practice Code 
Startpositie: Hoe is de situatie/toepassing/realisatie bij aanvang van het verslagjaar? 
De CAO Toneel en Dans is bij SHARP/ArnoSchuitemaker voor iedereen van toepassing. 
Inschaling gaat op basis van functie en ervaringsjaren. Voor zzp-ers geldt de conform CAO 
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ingestelde toeslag. Voor performers geldt afdracht Omscholing Dansers Nederland (ODN) door 
SHARP/ArnoSchuitemaker of - indien de performer zzp-er is en zelf lid is of wil worden van 
ODN - een toeslag om die vervolgens zelf af te dragen aan ODN. 

In het licht van solidariteit vinden we het waardevol dat deze code gesprekken binnen de 
sector in gang heeft gezet over eerlijke honoraria en salarissen. Daar heeft iedereen recht op. 
Als producerende instelling vinden we het belangrijk dit ook uit te dragen naar partners. Met 
theaters voeren we bijvoorbeeld het gesprek dat een uitkoopsom beperkt onderhandelbaar is 
omdat deze gebaseerd is op Fair Pay. Het delen van dit inzicht levert vrijwel altijd een 
verdiepend gesprek en wederzijds begrip op voor elkaars werkpraktijk, wat leidt tot 
duidelijkheid over (on)mogelijkheden en heldere prijsafspraken. 

Het begrip duurzaamheid krijgt binnen SHARP/ArnoSchuitemaker vorm in het nastreven van 
onze langetermijndoelen. Daar is een team voor nodig is dat ervaren is, op elkaar is 
ingespeeld én waar ieder zich mentaal en fysiek fit voelt en blijft voelen. De 
werkomstandigheden zo goed mogelijk organiseren, is iets waar we blijvend aandacht voor 
hebben. 

In een klein team als het onze is transparantie en vertrouwen onontbeerlijk. We voeren een 
platte organisatie waarin de lijnen kort zijn. Wekelijks is er een teamoverleg en aparte 
expertise-overleggen (productie, internationalisering, marketing, etc.). Informeel spreken we 
elkaar tijdens de lunch of onderweg naar het theater. Het stimuleert een proactieve houding 
die we van ons team vragen, ook in het meedenken in besluitvorming, want de uitwerking 
ervan heeft op ieders werk invloed. Zo streven we naar een cultuur van 
vertrouwen en transparantie en een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. 

Wat was de doelstelling voor het verslagjaar? 
Met meerjarige subsidies vanaf 2021 was het belangrijkste doel om meteen aan de start van 
het jaar de werkomstandigheden verder te verbeteren. Dit omvatte bijvoorbeeld het 
vergoeden van reisuren bij voorstellingen in het buitenland, het beter monitoren van werkuren 
en rusttijden, het delen van contracten in zowel het Engels als het Nederlands, maar ook het 
eindelijk kunnen bieden van zekerheid voor een lange(re) termijn in plaats van afspraken op 
projectbasis.  

Daarbij vonden we het belangrijk om - juist ook in het kader van solidariteit binnen de sector 
- lid te worden van de NAPK om zo ervaringen uit te wisselen met collega’s. 

Net als in 2020 is iedereen doorbetaald voor het afgesproken werk indien dat door de impact 
van de pandemie geannuleerd of verplaatst werd. In het hoofdstuk Bestuur en Organisatie is 
toegelicht hoe we dat hebben vormgegeven. Overigens was dit voor ons geen doel, maar een 
door onszelf geïnitieerde norm. 

Wat waren de activiteiten/ontwikkelingen in het verslagjaar? 
• SHARP/ArnoSchuitemaker is lid geworden van de NAPK. 
• Zowel arbeidsovereenkomsten als opdrachtovereenkomsten hebben een gedegen 

Engelse vertaling zodat ook onze collega’s die de Nederlands taal niet (geheel) machtig 
zijn precies weten waar ze voor tekenen.  

• Werk- en rusttijden worden beter gemonitord tijdens speelbeurten en montagedagen: 
de planning wordt gemaakt op wat (conform CAO) mag en haalbaar is. Er wordt 
geëvalueerd of dit daadwerkelijk is gelopen zoals bedacht, verbeterpunten voor de 
toekomst worden doorgevoerd.  

• Reisuren van en naar voorstellingen/residenties in het buitenland worden vergoed.  
• We hebben ons personeelsbeleid verder geformaliseerd met ontwikkelgesprekken die 

periodiek plaatsvinden. 
• We merkten dat ODN niet bij iedere danser even bekend is. Daarom hebben we dit 

actief onder de aandacht gebracht en we blijven dit doen.  
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Wat is de stand van zaken aan het eind van het jaar en wat is de doelstelling voor het 
komende jaar? 
De voorgenomen doelen en acties die erbij horen zijn behaald en uitgevoerd. Voor volgend 
jaar ligt de focus op: 

• Om vertrouwen en het gevoel van een veilige werkomgeving extra te bevorderen, gaan 
we een vertrouwenspersoon aanstellen in het geval dat iemand in het team het — om 
wat voor reden dan ook — lastig vindt om iets te bespreken met de artistiek en/of 
zakelijk leider. 

• Het discours rondom onwenselijk gedrag op de werkvloer is in Nederland actueel. De 
tijd is rijp om ook bij organisaties als de onze waar de lijnen kort zijn, weinig hiërarchie 
is en de sfeer goed en respectvol naar elkaar is, met elkaar juist nu een gesprek te 
voeren van waaruit een gedragscode / integriteitscode ontwikkeld wordt.  

• We willen verder professionaliseren in het contractueel helder vastleggen van 
auteursrechten-afspraken voor alle artistiek rechthebbenden van een productie, 
waarbij het percentage marktconform is en passend bij het aandeel artistiek 
eigenaarschap dat eenieder in een productie heeft. 

• We doen een check op gezonde en veilige werkomstandigheden: naast het monitoren 
van werkbelasting wat we al doen, maken we bespreekbaar waar nog meer behoefte 
aan is (bijv. zijn de werkplekken op kantoor adequaat ingericht?) 

Code Diversiteit en Inclusie 
Startpositie: Hoe is de situatie/toepassing/realisatie bij aanvang van het Verslagjaar? 
Diversiteit is voor ons een ankerpunt: het is hoe we de wereld zien en ervaren. We geloven 
dat diversiteit en inclusie, waarbij verschillen bijeengebracht worden en elkaar versterken een 
stuwende kracht zijn voor creativiteit en inventiviteit. En, dwars door leeftijdsgrenzen, 
achtergronden en cultuurverschillen heen, is ons doel om van de theatrale ruimte een plek te 
maken voor ervaringen die onderliggende lagen van het menszijn kunnen aanraken.  
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Vanuit deze drive en mentaliteit creëren we voorstellingen en activiteiten, en zien het als 
onze missie om er een verscheidenheid aan mensen mee te raken. Niet alleen zij die met 
theater zijn opgegroeid, juist ook de mensen voor wie podiumkunst nog onontgonnen terrein 
is: de samenleving waar we middenin staan, bestaat uit meer dan zij die al groot liefhebber 
zijn. 

Wat was de doelstelling voor het verslagjaar? 
Intern konden we met meer meerjarige subsidie het team uitbreiden en hiermee streven naar 
meer culturele diversiteit. Daarnaast is het voor ons van belang geweest om de Millennial-
generatie, die wij bij uitstek zien als cultureel-divers, niet eenmalig te bereiken bij onze 
special editions, maar ook te verleiden onze voorstellingen in het theater te bezoeken en/of 
(in ieder geval) meer dan eens een special edition komen bezoeken. In lijn met privacy-
wetgeving wilden we gegevens verzamelen (e-mail), specifieke marketingstrategieën 
ontwikkelen en samenwerken met de marketeer(s) van het theater en presentatieplekken van 
de special editions en activiteiten. Daarnaast wilden we in overleg met de theaters waar onze 
voorstellingen te zien zijn, bij lokale instellingen met een cultureel diverse achterban 
identificeren met wie we in samenwerking aansprekende contextprogrammering kunnen 
ontwikkelen. Met deze stappen in ons programma en publiek, willen we ons het cultureel 
diverse bereik uiteindelijk naar minimaal 15% brengen. 

Wat waren de activiteiten/ontwikkelingen in het verslagjaar? 
• In 2021 beschouwde 35% van het team zich als LHBTIQ+, 24% had een westerse 

migratieachtergrond, 18% een niet-westerse en 65% was 45 jaar of jonger. Ondanks 
dat onze nieuwe productie een kleinere cast had, zijn deze verhoudingen toch gelijk 
gebleven. 

• De cast van O S C A R vormde met elkaar een mooi spectrum aan uiteenlopende 
persoonlijkheden en afkomsten waarmee verscheidenheid ook in ons 
promotiemateriaal zichtbaar was. 

• We hebben een diversiteitsstatement geschreven, toegevoegd aan onze website en 
deze wordt standaard opgenomen in vacatures. 

• Er was dit jaar een vacature voor een nieuwe marketeer. Via vele wegen is 
geïnvesteerd in het werven van een marketeer met idealiter een cultureel diverse 
achtergrond. Zoals toegelicht in het hoofdstuk Bestuur en Organisatie is het vinden 
van die marketeer ondanks al onze inspanningen niet gelukt.  

• We hebben maar mondjesmaat kunnen werken aan het bereiken van cultureel-diverse 
Millennials wegens de pandemie, zoals te lezen in het hoofdstuk Publiek. Uiteraard 
heeft dit doel onze volle aandacht en rekenen we erop dat we in 2022, of zodra de 
pandemie afneemt, volgende effectieve stappen kunnen zetten. 

Wat is de stand van zaken aan het eind van het jaar en wat is de doelstelling voor het 
komende jaar? 
De voorgenomen doelen en acties die erbij horen zijn deels behaald en uitgevoerd. Voor 
volgend jaar ligt de focus op: 

• We gaan in gesprek met experts (Colourful People, Binoq Atana) wat we kunnen 
verbeteren om meer cultureel diverse medewerkers aan te trekken.  

• De representatie van verschillende afkomsten op het toneel willen we behouden en 
liefst laten groeien. Voor de cast van de nieuwe productie in 2022 zal dit opnieuw een 
speerpunt zijn.  

• Zodra de impact van de pandemie afneemt en we weer meer voorstellingen en special 
editions kunnen doen, zetten we vol in op de uitvoering van onze marketingstrategie 
gericht op het bereiken en verbinden van (cultureel diverse) Millennials.  

• We gaan inzetten op de werving van stagiaires, waarmee we de stem van een jonge 
generatie in huis brengen. 
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TOEKOMST 

Ondanks dat het jaar 2021 middenin een lockdown werd afgesloten, hebben we prachtige 
projecten in ons vooruitzicht. De nieuwe grotezaalproductie 30 appearances out of darkness 
gaat in première op het Holland Festival in juni 2022. Maar voor het zover is gaat Arno aan de 
slag met een operaproject: op uitnodiging van Pierre Audi creëert hij de choreografie voor 
Orphée et Eurydice van Christoph Willabald Gluck bij Maggio Musicale Fiorentino in Florence. 
De première van dit bijzondere avontuur is op 12 april 2022. 

De twee projecten in de eerste helft van het komende jaar geven kansen. Voor 30 
appearances out of darkness zijn in het najaar van 2021 succesvolle audities gehouden. De 
animo was groot en naar aanleiding ervan zijn nieuwe en interessante performers uitgenodigd 
die het artistieke proces met hun kunstenaarschap zullen verrijken, bijdragen om de signatuur 
van ons werk verder te kunnen ontwikkelen en de diversiteit op het podium groot houden. In 
het operaproject in Italië zal Arno nieuwe kunstenaars ontmoeten die net als hij deel 
uitmaken van het artistieke team, waaronder een videokunstenaar en een modeontwerper. Dit 
soort nieuwe ontmoetingen kunnen leiden tot een artistieke klik voor nieuwe projecten. 

Op moment van schrijven, begin april 2022, neemt de impact van de pandemie af. Het spelen 
van voorstellingen kan weer zonder al te veel beperkende maatregelen. We zien een 
voorzichtig herstel bij theaters in Nederland en Europa in het durven boeken van (nieuwe) 
voorstellingen. De speellijsten voor de komende jaren zijn dan ook weer aan het groeien. 
Tegelijkertijd zijn we ons er zeer van bewust dat covid-19 niet verdwenen is. We sturen 
daarom uit voorzorg aan op het merendeels spelen van voorstellingen tijdens de warmere 
maanden van het jaar. De geslaagde video-opname van O S C A R hebben we achter de hand 
om te kunnen streamen indien voorstelling(en) onverhoopt opnieuw niet door mogen gaan. 
Eenzelfde hoogwaarde videoregistratie zullen we maken van 30 appearances out of darkness. 

Ondanks het hoopvolle herstel is in Nederland en Europa merkbaar dat het publiek nog niet in 
groten getale terug is in de theaterzalen. We zetten vol in om dit tij te keren én om 
tegelijkertijd meer (cultureel diverse) Millennials te bereiken, waarbij special editions buiten 
het theatercircuit extra aandacht krijgen.  

Zoals in het hoofdstuk Publiek al is benoemd, is het niet evident om voor ons nieuwe theaters 
te verleiden ons werk te programmeren vanuit hun idee dat bekende namen het publiek 
makkelijker terugwinnen. Voor ons een extra reden om juist met voorstellingen buiten het 
reguliere theatercircuit toch nieuw publiek te kunnen ontmoeten. 

Financieel-economisch is vanwege de hoge inflatie een stijging van prijzen van materialen 
verwacht. Scherp onderhandelen met leveranciers blijft van belang. Een kans zien we in het 
opzetten van een platform waar gezelschappen materialen delen met elkaar, wat ook 
bijdraagt aan ieders duurzaamheidsdoelstellingen. We willen in 2022 met collega-
gezelschappen onderzoeken hoe we dit efficiënt kunnen opzetten. 

Op meer vlakken samenwerken zal allicht ook een antwoord zijn op het feit dat er een groot 
tekort is aan productieleiders, theatertechnici en marketeers. Er is een duidelijke krapte 
ontstaan op de voor ons relevante arbeidsmarkt. In NAPK-overleggen komt dit inmiddels 
regelmatig aan de orde. Wij gaan in ieder geval in 2022 voor het eerst met stagiaires werken 
om een plek te bieden voor de professionele ontwikkeling van een nieuwe generatie.   

Ondanks de uitdagingen die voor ons liggen, zijn we vol vertrouwen dat de komende jaren 
weer volop ruimte bieden om onze missie en doelen te verwezenlijken. Onze ambitie is 
onveranderd hoog. We kijken onder andere nú al uit naar de volle zaal bij de première van 30 
appearances out of darkness! 

Foto’s gemaakt door Bart Grietens (voor- en achterblad,  p.3, 8, 13 en 17),   
Piotr Jaruga (p.5), Luca del Pia (p.19) en Björn van Raaij (p.6) 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
 
Aan: Stichting SHARP/ArnoSchuitemaker 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting SHARP/ArnoSchuitemaker 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 SHARP/ArnoSchuitemaker op 31 
december 2021 en van het resultaat in overeenstemming met het Handboek 
Verantwoording Meerjarige Subsidies 2021-2024 van Fonds Podium Kunsten.  

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 
2021 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals opgenomen in de subsidiebeschikkingen en het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Subsidies 2021-2024 van Fonds Podium Kunsten. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 
 

1. de balans per 31 december 2021  

2. de staat van baten en lasten over 2021  

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 en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2021-2024 
van Fonds Podium Kunsten vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven 
in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting SHARP/ArnoSchuitemaker 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. 
 
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; 
• het geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording afgesloten boekjaar; 
• een speellijst; en 
• de overige gegevens. 

 



 

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

 

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

• alle informatie bevat die op grond van het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 

2021-2024 van Fonds Podium Kunsten is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720 

en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2021-2024 van Fonds Podium Kunsten.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met het Handboek Verantwoording  

Meerjarige Subsidies 2021-2024 van Fonds Podium Kunsten.  
 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van de directie en bestuur voor de jaarrekening 
 
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 2021-2024 van Fonds 

Podium Kunsten. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 

die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie 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 de 

directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen 

of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

  

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de stichting. 

  

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 materiële 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. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, 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, 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 en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie 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 stichting haar bedrijfsactiviteiten 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 stichting 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.  

• Wij communiceren met het bestuur 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.  

• Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle 
relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en 
over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te 
waarborgen.  

• Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken 
die wij met het bestuur. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij 
dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden 
wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is. 

 
Den Haag, 24 juni 2022 
 
JPA Van Noort Gassler & Co B.V. 
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