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BESTUURSVERSLAG 2020 
STICHTING URBAN MYTH 
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Geachte lezer, 

Voor u ligt het bestuursverslag 2020 van Urban Myth over het theaterseizoen 2019/2020 en 2020/2021.  
Onze producties zijn het resultaat van een gezamenlijke zoektocht naar de antwoorden op actuele  
maatschappelijke vraagstukken op het gebied van identiteit & inclusie en wij introduceren nieuwe invalshoeken 
op verhalen over onze gedeelde Nederlandse geschiedenis.  

Dit doen wij vanaf 2001 met als missie: 

Urban Myth is een culturele organisatie die, door onvertelde verhalen een podium te geven, een nieuwe 
kijk biedt op identiteit en de manier waarop die wordt vormgegeven. Culturele diversiteit is altijd onderdeel 
geweest van de Nederlandse samenleving en maakt daarmee vanzelfsprekend en in harmonie, deel uit van  
de Nederlandse historie. 

Doel van het bestuursverslag is om u inzicht te geven in de activiteiten en effecten die zijn gerealiseerd met de 
meerjaren subsidies van het AFK en het FPK, projectsubsidies van andere fondsen en niet te vergeten de vele 
bezoekers en theaters, die ons met hun waardering en inkomsten hebben gesteund.  

Wij wensen u veel leesplezier. 

Wij blikken terug op een onvoorspelbaar 2020, waarin we telkens weer flexibel, collectief en zorgzaam moesten 
inspelen op de Covid-maatregelen van de overheid. Een jaar waarin we vol ongeduld hebben gewacht op het 
moment dat we weer voor een volle zaal mochten spelen.  

Wij wachten nog…. 

Namens bestuur en directie 
Dhr. E.J. (Edward John) Paulina - voorzitter 
Dhr. A. (Aroen) Jagroep - penningmeester  
Dhr. J. (Jörgen) Tjon A Fong – artistiek leider  
Mevr. R. (Rosanna) Duttenhofer -- zakelijk leider 
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1. Onze artistieke signatuur
Ondanks de effecten van de Covid-maatregelen op de culturele sector in Nederland, heeft Urban Myth 
in 2020 twee nieuwe producties uitgebracht: De laatste dichters (première op 23 februari) en Waarom is 
het stil in de stad ? Het jaar bood tevens onverwachte kansen om meer zicht te krijgen op de digitalise-
ring van het aanbod in de sector. 

De laatste dichters  (19 geplande voorstellingen waarvan 5 uitgevoerd,  568 bezoekers) 

Theaterkrant: VAN VURIGE REVOLUTIE NAAR GEPOLARISEERDE N U

‘When the revolution comes, some of us will probably catch it on tv.’ In de jaren ’60 riepen The Last Poets, een groep Afro-
Amerikaanse dichters, hun gemeenschap op tot activisme met hun krachtige teksten en muziek. Christine Otten ontmoette de 
dichters in Harlem en schreef over hun de roman De laatste dichters. Urban Myth vertaalde deze roman naar het podium. In 
de voorstelling wisselen fragmenten uit het leven van de verschillende dichters uit de groep elkaar af en worden bruggen 
geslagen naar de actualiteit, met wisselend succes. 

“Een belangrijk onderliggend thema in de voorstelling is de zelfhaat en het geïnternaliseerde racisme van de gemeenschap 
waarin de dichters zich bewogen. Dit komt mooi naar voren in een paar sterke scènes, zoals een gesprek tussen dichters 
Gylan Kain (Cees Geel) en Felipe Luciano (Uriah Havertong). Kain vertelt hoe hij constant bewust is van de kleur van zijn 
huid. Het woord ‘nigger’ associeert hij met opvliegendheid en geweld, een eigenschap die dood moet om een goede man te 
kunnen zijn. De vervreemding van een witte acteur die een zwarte acteur vertelt over de worsteling met zijn huidskleur is 
wrang en werkt goed”. 

Een verhaal over de kracht van kunst. Over het vinden van je ware identiteit via de schoonheid van het woord in 
muziek. Geïnspireerd door de levens en de soundtrack van hiphoplegendes The Last Poets en andere invloedrij-
ke rappers en muzikanten, ontstonden de arrangementen van Pink Oculus: nieuwe gedichten en songs over nu.  

“De teksten van The last poets zelf, prachtig uitgevoerd door Pink Oculus (Esperanza Denswil) blijven het sterkste, span-
nendste element van de voorstelling en blijven het meest bij”. 
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“Niggers are scared of revolution” 
Eind jaren 60, tijdens de Black Power-beweging in Amerika schrijven The Last Poets geschiedenis met hun 
eerste album. Hun politiek geladen gedichten op muziek en zelfkritische teksten zoals ‘Niggers are scared of 
revolution’ roepen op tot sociale bewustwording en verandering. Dit is de geboorte van hiphop en de  
inspiratie voor vele generaties rappers.  

Decennia later tekent Christine Otten hun verhaal op in het boek De Laatste Dichters. De roman wordt een 
groot succes in Nederland en genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Het is het verhaal van drie zwarte 
mannen die zich emanciperen via poëzie en muziek. Van jongens die kansloos opgroeien in een van de donker-
ste getto’s van Amerika. Ze ontworstelen zich aan hun lot via woordkunst en spreken zich uit tegen moreel of 
politiek (in)correcte opvattingen. Hun ‘Revolution’ staat niet voor opstand in de straat, maar voor bewustwor-
ding door taal. Met hun woorden als wapen bestrijden ze een generaties-oud negatief zelfbeeld van Afro-
Amerikanen. Ze inspireren jonge mensen die worstelen met hun (culturele) identiteit, om hun autonomie en 
eigenwaarde te vinden door de kracht van taal en muziek.  
Naar aanleiding van het 25-jaars schrijversjubileum van Christine Otten werd De Laatste Dichters in 2020 op-
nieuw uitgegeven in Nederland. Vorig jaar kwam de Engelse vertaling van het boek in het Verenigd Koninkrijk  
uit en in 2018 is de roman ook in de Verenigde Staten gepubliceerd.  

Dit is de tweede muzikale voorstelling van Tjon A Fong waarbij een boek van Christine Otten als inspiratie dient. 
In de veel geprezen grote zaal voorstelling ‘We hadden Liefde, we hadden wapens’ uit 2017 stonden de Ameri-
kaanse burgerrechtenbeweging en rhythm & blues en soul uit de jaren 60 centraal. Beide voorstellingen verken-
nen de overeenkomsten en verschillen tussen de geschiedenis en het huidige debat over een inclusieve maat-
schappij in Nederland. 

“Poetry Circle Nowhere” 
Urban Myth brengt De Laatste Dichters naar de theaters in het jaar dat hiphop een halve eeuw bestaat. Vijftig 
jaar na dato is Nederlandse hiphop populairder dan ooit en voert de hitlijsten aan. Vanaf de oprichting in de 
jaren '60 inspireerden The Last Poets generatie na generatie. Van hiphop megasterren zoals Nas en Kanye West, 
tot rock- en poplegendes zoals Mick Jagger en David Bowie. Ook Nederlandse artiesten zoals Huub van der Lub-
be en Sabrina Starke zeggen geïnspireerd te zijn door de groep. En wat betekenen The Last Poets voor de nieu-
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we generatie rappers van Hollandse bodem zoals Ronnie Flex, Lil’ Kleine en Broederliefde? Met het boek losjes 
in de ene hand en actuele verhalen in de andere, onderzocht Urban Myth voor de muzikale theatervoorstel-
ling De Laatste Dichters wat vijftig jaar hiphop opleverde, niet alleen in Amerika, maar juist hier in Nederland. 

Met de productie "De Laatste Dichters" hadden we ambitieuze doelen voor ogen. We zijn voor het schrijven van 
het script de samenwerking aangegaan met Poetry Circle (spoken Word) en Christine Otten, die als roman-
schrijfster vele lezers blij maakt met levensechte verhalen. We hoopten door met de voorstelling een avondvul-
lend programma neer te zetten, waarmee we nieuw publiek uit alle wijken van de stad, via de theaters met el-
kaar in verbinding konden brengen. Over deze verbinding, over hoe je je opnieuw tot de samenleving moet ver-
houden ging het verhaal over De laatste dichters. Onze dichters vechten zich met woorden terug in het centrum 
van de nieuwe realiteit. Een realiteit waarin de cultureel diverse maatschappij geen keuze is waar we op termijn 
van af kunnen zien, maar de hedendaagse werkelijkheid waar we op dit moment al in leven. En waar we samen 
het beste van moeten maken.  
Omdat het voor de theaters buiten de Randstad soms ingewikkeld is het juiste publiek bij de voorstellingen te 
krijgen werd er in samenwerking met de Poetry Circle Nowhere een randprogramma ontwikkeld waarin lokale 
ambassadeurs door middel van een Poetry traject betrokken werden bij de voorstellingen. Poetry Circle Now-
here is een landelijk platform voor schrijvende performers en performende schrijvers dat voorstellingen maakt 
voor theaters, festivals en andere plekken. Poetry Circle heeft door het land een aantal trajecten gestart waar 
een aantal talenten zijn bovengedreven die zich graag verder willen ontwikkelen. De samenwerking met Urban 
Myth was daar een goed startpunt voor. Het gaf de talenten de mogelijkheid zich in een andere context te to-
nen en een nieuw publiek te bereiken. Het gaf Urban Myth de mogelijkheid om de koppeling te maken met 
nieuwe netwerken in en buiten de Randstad en via de Poetry-talenten nieuwe publieksgroepen aan te boren. 
Ook de theaters konden zich, door zich te verbinden aan de lokale talenten, op een andere manier presenteren; 
aan een potentiële nieuwe doelgroep. Want de lessen van het traject zullen in de theaters plaatsvinden waar-
door de talenten zich verbinden aan de locatie en daarmee niet alleen ambassadeur worden van de voorstelling, 
maar ook van het theater. Op deze manier hoopten we de netwerken van Poetry Circle, de Schouwburgen en 
Urban Myth door de twee voorstellingen een seizoen lang aan elkaar te verbinden.  

Het Parool: De laatste dichters is vluchtig, maar weet wel te prikkelen 
“Als voorstelling over The Last Poets voelt De laatste dichters wat te vluchtig. De scènes zijn te fragmentarisch 

en de personages en hun drijfveren worden, op Umar na, niet genoeg uitgediept. Het maakt een scène waarin 

geruzied wordt over de richting van de groep arbitrair. Desalniettemin slaagt regisseur Jörgen Tjon A Fong er 

na de succesvolle jeugdvoorstelling Martin Luther King wederom in een voorstelling neer te zetten die de gedach-

tes prikkelt, confronteert en uitdaagt”. 
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Waarom is het stil in de stad? (32 voorstellingen waarvan 14 gespeeld: 889 bezoekers) 

Veerkrachtig Theater over Hier en Nu- Theaterkrant over Waarom is het stil in de stad  “Het is vervreemdend: samen 

met negentwintig anderen een voorstelling bekijken die terugblikt op de eerste lockdown op het moment dat de tweede 
zojuist is begonnen. Het is dan ook niet een voorstelling die regisseur Jörgen Tjon A Fong en acteurs Birgit Schuurman en 

Tarikh Janssen ooit hadden gedacht te maken”. 

Hoe vertel je nou een verhaal als je zelf nog midden in dat verhaal zit? Het antwoord op die vraag vinden de makers allereerst in inter-
views die zij hielden met kinderen met verschillende achtergronden. Hoe reageerden zij toen de scholen opeens dicht moesten, er niet 
meer in teamverband mocht worden gesport en bezoek aan opa en oma onmogelijk was geworden? Schuurman en Janssen spreken 
woord voor woord de verschillende kinderen na, inclusief elke lach of kuch. Het Amsterdam van 2020 spiegelen ze behendig aan een veel 
ouder verhaal: dat van Oran in 1940 uit Albert Camus’ De pest, en ook aan hun eigen leven. Hoe gingen zij zelf om met agenda’s die van 
de ene op de andere dag leeg waren? Ook aan de kinderen in het publiek wordt gevraagd hoe zij bijvoorbeeld het thuisonderwijs hebben 
ervaren nadat beelden van de persconferentie in maart zijn geprojecteerd.  

Dat dit alles niet resulteert in een loodzware en sombere voorstelling is te danken aan het energiek en naturel spel, waarbij zowel ruimte 
is voor een komisch hamstergevecht om blikken tomaten en uiteraard vele pakken toiletpapier als het aangrijpende relaas van de dertien-
jarige Bilal die in een tijdsbestek van enkele dagen beide grootouders verloor. Dat we nog altijd midden in dit verhaal zitten, is niet alleen 
duidelijk merkbaar in het theater, maar ook als we na zeventig minuten weer buiten staan. Op deze koopavond zijn alle winkels en horeca 
gesloten en is het opnieuw stil en donker in de stad. Het verdere verloop van dit verhaal is voor jong en oud onzeker. Waarom is het stil in 
de stad? is daardoor meer dan een documentaire jeugdtheatervoorstelling over de coronacrisis vanuit het oogpunt van kinderen. Want 
zoals Schuurman concludeert: ‘Ik denk dat dit het eerste moment in de geschiedenis is dat volwassenen evenveel over iets weten als kin-
deren.’ 

Bovenal toont de voorstelling de veerkracht en het lef van het Nederlandse jeugdtheater. Dat niet kiest voor escapisme, geruststellende 
sprookjesvoorstellingen, maar theater maakt over het hier en nu waarbij vragen onbeantwoord mogen blijven. 
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De straten zijn leeg. Op de pleinen is het stil. En alle kinderen zijn thuis. Maar het is geen vakantie. Vol-
wassenen zijn bezorgd. Er is iets aan de hand wat nog niet eerder is voorgekomen, niet in Nederland. Een 
virus zet het hele leven op zijn kop. Onzichtbaar, onbekend en onwerkelijk. De scholen zijn dicht. Je kunt 
niet meer met vrienden afspreken en je opa en oma heb je al weken niet meer gezien. Dit soort verhalen 
ken je uit spannende boeken en films. Alleen is dit geen film, dit is het echte leven. 

Waarom is het stil in de stad? Is een documentaire jeugdtheatervoorstelling waarin het perspectief van 
kinderen op de corona crisis op het toneel wordt gebracht. Hoe hebben zij de ‘intelligente lockdown’ 
ervaren en wat gebeurde er achter hun voordeur? Wat viel hen op? Terwijl in de krant en op televisie de 
experts zich verdrongen aan talkshowtafels om hun mening te geven op deze historische gebeurtenis, 
bleef de ervaring van kinderen nagenoeg buiten beschouwing. Toch vinden ze er wat van. En ze hebben 
ook een boodschap aan volwassenen. Want die weten het ook niet… 

Urban Myth heeft kinderen met verschillende achtergronden geïnterviewd over hoe zij de ‘intelligente 
lockdown’ hebben beleefd. Gebaseerd op deze interviews heeft regisseur Tjon A Fong een script samen-
gesteld, op het toneel gebracht door Birgit Schuurman en Tarikh Janssen. In Engeland staat deze methode 
van documentair theater bekend als Verbatim Theatre. Coproducent theater De Krakeling ontwikkelde 
het educatiemateriaal bij deze voorstelling. De verkoop aan de jeugdtheaters lag in handen van coprodu-
cent Stip theaterproducties. De interviews met de kinderen zijn geëdit tot een ontroerend, bij vlagen hila-
risch, maar vooral waargebeurd verhaal. Hoe hebben kinderen de afgelopen periode ervaren? Hoe ver-
houden ze zich tot hun ouders en hun familie als ze het huis niet uit mogen? En hoe zien zij de toekomst?  

PodiumKids: recensie door Floryan 

Waar gaat het over? 
Het gaat over twee acteurs: Birgit Schuurman en Tarikh Janssen. Ze vertellen over Corona en dat kinderen 
bezorgd zijn enzo en dat niemand meer naar buiten mocht. En ze hadden ook nog iets gemaakt over het ver-
leden met de Pest. Ze hadden interviews gedaan met kinderen over Corona en dat luisterde ze in hun oor en 
dat deden ze precies na. Ze gingen dus niet acteren maar ze gingen iets uitleggen. Soms acteerde ze wel als kin-

deren met een oortje in maar meestal acteerde ze niet. Ze vroegen soms wat aan het publiek. Dat vond ik heel 

leuk omdat ze allemaal vragen gingen stellen. Als kostuum hadden ze stoere kleren ZoAlS HeEL StOErE ScHoe-

NEn  EN EeN HeEl SToeRE BRoeK. 

Abstract decor 

Het decor had een beamer op de achtergrond en op de vloer stonden zwarte en witte blokken. Al die blokken 

leken op huizen. Wat ik vooral nog weet, is dat er met wc papier werd gegooid en met blikjes drinken/eten. 

Wat vond ik ervan? 

Ze hadden heel veel geoefend, dat vond ik goed. Ze wisten alles uit hun hoofd. Toen ik de voorstelling had gezien 

toen gunde ik de acteurs (Birgit Schuurman en Tarikh Janssen) het heel erg om te winnen. Ik vond het een leuke 

voorstelling en ik vond het heel leuk omdat alles onverwachts was: opeens hoorde je een carnavals muziekje of 

een heel treurig muziekje. Ik vond het ietsjes te lang duren maar het is wel een aanrader. 
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Hollandse Meesters Her-zien (i.s.m. Amsterdams Museum) 

Een kleine 2 weken na de feestelijk en druk bezochte opening van HIER! Zwart in Rembrandt tijd, waarin Urban 
Myth 3 nieuwe portretten presenteerde in het Rembrandthuis  in het kader van het project Hollandse Meesters 
Her- Zien,  gingen de musea dicht vanwege Corona. 
Een week daarvóór hadden we te horen gekregen dat de 13 portretten, geproduceerd voor Het Amsterdam 
Museum en vanaf oktober 2019 te zien in de Hermitage in de 17e-eeuwse portrettengalerij, als tentoonstelling 
verlengd zou worden tot na de zomer van 2020 en dat 3 portretten in de hal van het Stadhuis van Amsterdam in 
ieder geval aldaar tot augustus 2020 zouden kunnen blijven hangen, maanden langer dan in eerste instantie 
gedacht. Daarnaast is het Amsterdam Museum van zins de portretten aan te kopen om ze definitief op te ne-
men in hun collectie. Voor ons project mooi nieuws want dan zou het publieksbereik nog groter worden en de 
aandacht vergroten nu er ook een link zou zijn met de portretten en de tentoonstelling in het Rembrandthuis. 

Verloop project 

In oktober 2018 presenteerde Urban Myth en Tjon A Fong een onderzoeks-tentoonstelling met 3 portretten in 
OSCAM locatie Zuidoost. Dit betrof een pilot en een start van het onderzoek naar figuren die we voor Hollandse 
Meesters Her-Zien wilden portretteren. Deze pilot had een aanjagend effect op het project want de belang-
stelling was groot en het gaf het belang aan van een groeiende tentoonstelling. 
De eerste toezeggingen van financiële middelen door fondsen en een toezegging van het Amsterdam Museum 
als partner en tentoonstellingslocatie van het project evenals het aanhaken van de Gemeente Amsterdam, zette 
ons aan tot het produceren 10 nieuwe foto’s.  

In samenspraak met Tom van de Molen van het Amsterdam Museum en Marc Ponte van het stadsarchief selec-
teerde Tjon A Fong personen van kleur die geleefd moeten hebben in de 17e en 18e eeuw in Holland. Hij zocht  
er prominente personen van kleur als modellen bij die een link hadden met de verhalen van de mensen of de 
locaties van toen. Zo portretteerden we bijvoorbeeld oud voetballer Ruud Gullit in het Rijksmuseum waar hij als 
kleine jongen al rondliep en Jörgen Raymann die voorouders in native American tribes heeft, als Mohawk. Op 
elk portret is die gelaagdheid te voelen.  
Opvallend was dat de modellen die we benaderden heel graag hun medewerking wilden verlenen. De reden om 
het project te steunen en er zich actief voor in te zetten, lag in het feit dat zij zich gesterkt voelden zich gerepre-
senteerd te weten in de Hollandse historische canon vanaf de 17e eeuw. Heel graag willen zij als rolmodel voor 
mensen van kleur uitdragen in de Hollandse canon thuis te horen en niet alleen in de eenzijdig rol van tot-slaaf-
gemaakte. Overigens is dit een belangrijke diversiteitsboodschap naar alle Nederlanders, die we met het realise-
ren van deze portretten en tentoonstellingen over het voetlicht hebben gekregen.  

De fotografen, die door Tjon A Fong gekozen zijn, en die ook uit diverse hoeken kwamen, hebben vol enthousi-
asme en zeer vakkundig zich ingezet dit project te laten slagen en hebben zich in lichtkeuze en scene- opzet la-
ten inspireren door de beelden uit de 17e en 18e eeuw.  
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In vrij korte tijd moesten zij zich beschikbaar maken. Gelukkig vonden we geschikte locaties, als Museum van 
Loon, Hortus, Nieuwe Kerk en Rijksmuseum bereid ook mee te denken. 
Interessant was dat een plek als het Paleis op de Dam in eerste instantie positief reageerde, maar later toch  
niet haar medewerking wilde toezeggen. Wij vermoeden vanwege de vermeende politieke lading die het on-
derwerp zou kunnen hebben. Sommige  figuren uit de historie hebben een controversieel karakter. Zo is de 
plantage eigenares Elisabeth Samson ( Sylvana Simons ) niet onomstreden vanwege het laten werken van tot 
slaaf gemaakte mensen op haar eigen plantages.  

Voor de costumières Janne Kromhout (onderzoek) en Jantine Kraayeveld was het bij tijd en wijle een opdracht 
‘from hel’ om de juiste kostuums, in vaak veel te laat aangeleverde maten, te vinden of na te maken. Echter elke 
keer is het ze toch weer gelukt de  modellen historisch kloppend aan te kleden. 
Met medewerking van het Frija Klijn, projectleider van het Amsterdam Museum, tentoonstelling ontwerpers 
Clement en Sanou en de bouwers van Planemos, konden we in samenwerking met de gemeente Amsterdam op 
16 september 2019, 5 portretten van 3 verschillende historische figuren onthullen in de Entreehal van het Stad-
huis van Amsterdam. De tentoonstelling werd geopend door de Wethouder van Cultuur;  Touria Melania. 

Beeld uit de entreehal  
van het Gemeentehuis. 
 Foto: Planemos 

Het Amsterdam Museum besloot in dezelfde tijd de term Gouden Eeuw te vervangen door 17e eeuw.  
Dat had met name gevolgen voor de Portrettengalerij in de Hermitage die tot dan toe Portraits of the Golden 
Age werd genoemd en nu Portraits of the 17th Century. Dit is namelijk ook de plek van de tentoonstelling Hol-
landse Meesters Her-zien die daar opende op 29 september 2019 onder zeer grote belangstelling.  

Het genereerde een enorme hoeveelheid pers waaronder een speciaal item in DWDD: 
https://www.youtube.com/watch?v=v7OK5T6G6P4       

 En zelfs internationale belangstelling van de New York Times 
https://www.nytimes.com/2019/10/25/arts/design/dutch-golden-age-and-colonialism.html 

Begin november 2019 werden de plannen concreter voor een viertal portretten ( 3 nieuw te maken) voor de 
tentoonstelling ; Hier, Zwart in Rembrandts tijd van het Rembrandthuis. Tjon A Fong was tevens panellid en  
moderator in de voorbereiding van de tentoonstelling.  
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De tentoonstelling opende op 4 maart 2020 dus er was haast geboden bij het produceren en maken van de 
juiste portretten. Mede dankzij extra fondsengeld van het AFK hebben we deze portretten weten te realiseren. 
Slechts 1 portret hing in de tentoonstellingsruimte, de overige 3 portretten hebben een prominente plek gekre-
gen in museum het Rembrandthuis zelf waar ze tussen de meesterwerken uit de 17e eeuw het beeld van deze 
tijd compleet maken.  

 Data: 

- Opening stadhuis  16 september 2019 tot tenminste 1 september 2020 (staat er nog) 

- Opening Hermitage 29 september 2019 tot en met 1 november 2020 (verlengd) 

- Opening Rembrandthuis 4 maart 2020 tot 6 september 2020 (ook verlengd met online tour) 

- Naar verwachting worden na de 2e lockdown, een drietal portretten in de OBA CS geplaats 

Portrettengalerij uit de 17e eeuw in de Hermitage met HMH. 

Foto’s: Kiekie Fotolab 

Recensie Jonge historici:  
Hier: Zwart in Rembrandts tijd bewijst het belang van de zichtbaarheid van zwarte Nederlanders – daar in het 
verleden, hier in het nu, en vooral voor de toekomst.  

Daar moet je heen  (talentontwikkeling) 

Op verzoek van Rosa da Silva heeft Urban Myth een productioneel steentje mogen bijdragen aan de ontwikke-
ling van haar show. Ze won alle prijzen op het Amsterdams Kleinkunst Festival en wordt alom gezien als een van 
de veelzijdigste theatertalenten van het land. Wij hebben met haar samengewerkt in onze voorstelling Martin 
Luther King, waar ze op schitterende wijze o.a. Rosa Parks vertolkte. In haar productie Daar moet je heen gaat ze 
terug naar haar jeugd. De Hennie Huismans Mini Playbackshow. Daar moest ze heen. Vanuit Klazienaveen. In 
1995 deed ze mee. Een klein meisje met Drentse wortels en Portugese passie. Maar haar dorp werkte op de 
lachspieren. Dus het sterrendom zat er niet in. Dacht ze. Tenzij ze zich anders voordeed dan ze was. En gaat ’t nu 
goed? ’t Kun minder, zeggen ze thuus. Rosa zingt en speelt. Rosa ergert zich kapot. Haar Drentse nuchterheid en 
Portugese temperament staan in constante wisselwerking.  
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De vele typetjes en personages die ze opvoert voeden de voortdurende spanning en strijd tussen stad en platte-
land. Ongemakkelijk, maar zeer herkenbaar. Ze schuurt, overtuigt, wervelt en ontroert. Bijgestaan door muzi-
kant Remko Wind ontwikkelde ze haar talenten verder. De muziek is geschreven door Daniel Lohues. 

De periode waarin Urban Myth haar heeft ondersteund heeft beslaat oktober 2019 t/m mei 2020. De vele try 
outs en cabaretfestivals waar ze geprogrammeerd was zijn tot 28 februari 2020 doorgegaan en daarna afgelast 
vanwege de corona-maatregelen.  

Haar avondvullende versie heeft zij vanaf januari 2020 uitgeschreven. De eerste try-outs daarvan waren op 16, 
17 en 18 juni in Theater Bellevue.  Deze heeft Rosa nog kunnen spelen en toen kwam een zomerstop. En vanaf 
september weer geprobeerd te plannen, maar een tour werd onzeker en risicovol. De theaters wilden geen ga-
ranties geven. Heel verdrietig en heel slopend, deze onzekerheid. En ook de première in de Kleine Komedie 
werd uitgesteld naar 8 november 2020…naar 10 januari 2021 … naar 11 april 2021….naar…..? 
https://www.dekleinekomedie.nl/agenda/1662/Daar_moet_je_heen_premiere_/ROSA_DA_SILVA/ 
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2. Onze prestaties

Publiek theatervoorstellingen 
In 2020 hebben 1.457 ( waarvan 1.335 betalende bezoekers)  bezoekers onze voorstellingen bekeken, terwijl er 
10.728 was begroot (-86%).  In vergelijking met de begroting en de aantallen van 2019,  zijn onze voorstellingen 
dus veel minder bezocht. 

We zijn op 23 februari 2020 met de productie De laatste dichters in première gegaan en moesten medio maart 
de tour afbreken vanwege de Covid-19 maatregelen van de overheid. Na de voorstelling in Alkmaar waren we 
midden in de coronacrises beland en onze doelen zijn niet bereikt. Van de 19 geplande voorstellingen door heel 
Nederland, zijn uiteindelijk 5 voorstellingen gespeeld, waarvan twee try outs. Het doel om een gemiddelde be-
zetting van 65% te realiseren is helaas niet gelukt. Er zijn 568 bezoekers geweest. De randprogrammering met 
Poetry Circle werd goed ontvangen door de betrokken theaters. De inleiding in ITA door Tjon A Fong en Christi-
ne Otten, voorafgaand aan de première werd druk bezocht. We hebben gesproken met bezoekers van de voor-
stelling. Zij waren in veel gevallen ontroerd door het verhaal, verbaasd dat ze deze historische kennis nooit had-
den gekregen en verwonderd door de kracht van de muziek en actualiteit van het verhaal 

Ook de productie Waarom is het stil in de stad moest na de première op 20 september, de geplande tour van 
32 voorstellingen afbreken. Er zijn in totaal 14 voorstellingen gespeeld. In aangepaste theaterzalen waar geluk-
kig kinderen wel zij aan zij mochten genieten van de voorstelling. Momenteel wordt in overleg met coproducent 
De Krakeling bekeken of de voorstelling via een eenmalige livestream aan alle geannuleerde theaters/scholen 
aangeboden zal worden. Deze dernière zal dan eind april 2021 plaatsvinden, voor de meivakantie.  

Uiteindelijk zijn 19 van de geboekte 51 voorstellingen daadwerkelijk doorgegaan. Herplannen bleek een onmo-
gelijke opgave voor onze verkooppartners Bos (De laatste dichters) en Stip (Waarom is het stil in de stad?).  
In de korte periode dat er wel gespeeld mocht worden voor maximaal 30 bezoekers waren er natuurlijk vele 
geannuleerde voorstellingen, die in dat tijdsframe opnieuw geprogrammeerd moesten worden.   

Na de eerste lockdown werd er door FPK, NAPK en VSCD collectief opgetrokken om de schade voor sector te 
beperken. De opgestelde regeling bleek niet voor gesubsidieerde instellingen te gelden. Gelukkig werd een deel 
van de gemiste publieksinkomsten gecompenseerd door theaters (donaties publiek, schadevergoeding) en door 
extra corona subsidie van het FPK.  Hiermee kon een deel van de productiekosten en freelancers worden ge-
compenseerd.  
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Over de gehele kunstenplanperiode van vier jaren bekeken, heeft Urban Myth nagenoeg haar doel bereikt en 
ruim 42.000 bezoekers mogen prikkelen, confronteren en uitdagen tijdens 234 voorstellingen. 
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Publiek tentoonstellingen 
Voor de Nederlandse samenleving en dus ook zeker voor de culturele sector zijn het nu onzekere tijden. Waar 
Urban Myth gelukkig mee is, is dat naast de theatervoorstellingen die nu volledig stil liggen, er nu ook portret-
ten zijn die, wanneer deze crisis is geluwd, op een nieuw te kiezen moment in de tijd  weer voor publiek te zien 
zullen zijn en voor altijd onderdeel uit zullen maken van de museale canon van Nederland.  

Op dit moment kunnen we dus nog niet veel zeggen over het uiteindelijke publieksbereik, wel dat de tentoon-
stelling in de Hermitage een flink aantal bezoekers heeft mogen verwelkomen, dat er bijna 20 rondleidingen zijn 
geweest met per rondleiding gemiddeld 20 tot 25 deelnemers, dat de rondleiding voor zowel jong ( scholen) als 
oud ( pensionado’s) werden georganiseerd en dat er een uitgebreide audiotour zit bij de tentoonstelling.  
Bij 1 van de rondleidingen, gegeven door curator Tjon A Fong, mochten we Marilène van Oranje verwelkomen.  
Er is een symposium ( 150 bezoekers)  geweest bij de opening (250 bezoekers)  van de tentoonstelling in  de 
Hermitage en ook daarvoor was door de tegelijkertijd bekendmaking van de naamsverandering van de portret-
tengalerij en het gebruik door het Amsterdam Museum van de term 17e eeuw in plaats van gouden eeuw. 

Bezoekerscijfers van Het Amsterdam Museum ( Hermitage) : van week 40 -  2019 tot en met week 9 -2020 staan 
hieronder weergegeven. Er zijn geen getallen van het aantal bezoekers dat uitsluitend kwam voor Hollandse 
Meester Her- zien, maar aangezien de tentoonstelling zich bevond in de portretten galerij is het aannemelijk dat 
het leeuwendeel van de bezoekers de tentoonstelling wel heeft gezien.  

week Betalend Combi MK I A'dam Korting School Totaal 

40 77 489 2.719 241 365 0 3.891 

41 73 440 2.550 161 315 0 3.539 

42 76 648 3.250 211 440 0 4.625 

43 79 562 2.835 250 482 29 4.237 

44 59 484 2.770 168 983 0 4.464 

45 40 405 2.566 155 1.074 27 4.267 

46 59 352 2.671 122 1.098 0 4.302 

47 42 348 1.968 127 937 8 3.430 

48 42 340 1.947 134 294 0 2.757 

49 50 290 1.841 114 270 0 2.565 

50 30 245 1.566 126 236 0 2.203 

51 89 939 3.300 353 581 0 5.262 

1 51 564 2.556 216 364 0 3.751 

2 42 334 2.341 104 308 89 3.218 

3 45 411 2.362 85 306 18 3.227 

4 50 400 2.470 90 321 21 3.352 

5 48 432 2.300 93 356 0 3.229 

6 26 366 2.053 96 474 0 3.015 

7 36 454 2.051 106 500 0 3.147 

8 61 620 2.468 193 709 50 4.101 

9 49 620 2.440 198 779 0 4.086 

Totaal 1124 9743 51.024 3343 11192 242 76.668 
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STADHUIS 
Er zijn  geen bezoekersaantallen bekend van mensen die in de nieuwe entreehal van het Amsterdamse Stadhuis 
op Amstel 1 zijn geweest, bijvoorbeeld voor het stadloket of voor een afspraak met de gemeente. De entreehal 
is tot aan de 1e lockdown,  open geweest op dagen door de week van 8.00 tot 18.00 uur.  Naar verwachting 
hebben duizenden Amsterdammers langs de portretten van Hollandse Meesters Her-Zien gelopen.  

REMBRANDTHUIS 
Anderhalve week na de opening van HIER! in het Rembrandthuis werd de 1e lockdown ivm Covid-19 van kracht. 
In de zomerperiode zijn er met social distance van 1,5 m wel mogelijkheden geboden om de tentoonstelling te 
zien, dit was mogelijk tot de 2e lockdown. Het tellen van bezoekersaantallen heeft in dit opzicht dus nog geen 
zin. Wel is een virtuele rondleiding online gekomen waarin we de portretten zien hangen.   

Programmering 
Ondanks de coronacrises  zijn er twee nieuwe muziektheaterproducties in 2020 gemaakt. Een voor de grote 
zalen en een kleine zaal productie, die ook als schoolvoorstelling is geprogrammeerd. De geplande voorstellin-
gen zijn geprogrammeerd geweest in theaters in heel Nederland, waarvan 15 voorstellingen (29%) in Amster-
dam. Alle Amsterdamse theaters kennen ondertussen de producties van Urban Myth, en we zijn blij dat onze 
producties welkom zijn in het programma van ITA, De Krakeling, De Kleine Komedie, DeLaMar, De Meervaart, 
Podium Mozaiek en het Bijlmer Parktheater. 

Maar ook theaters in de rest van Nederland kennen ondertussen Urban Myth. De 13 theaters inclusief hadden 
onze productie De laatste dichters unaniem in hun programmering opgenomen. Ook de cross-over met beel-
dende kunst tentoonstellingen heeft Urban Myth duidelijker gepositioneerd als maker in het culturele veld. 

Urban Myth heeft in de kunstenplanperiode in totaal 266 voorstellingen geboekt bij de theaters, waarvan 234 
ook daadwerkelijk gespeeld. Wij zijn trots en blij dat we voldoende flexibiliteit, draagkracht en financiële midde-
len hebben kunnen genereren om meer dan het aantal afgesproken te realiseren.  Als prestatie-indicator is na-
melijk in de beschikking opgenomen: 76 grote zaal voorstellingen (19 per jaar) en 112 klein/midden zaal voor-
stellingen (28 per jaar). In totaal hebben we in deze kunstenplanperiode tot nu toe, inclusief de buitenlandse 
festivals: 234 voorstellingen gespeeld, terwijl er 188 waren begroot. Hiervan hebben we het grootste deel in 
kleine/midden zalen gespeeld (156 t.o.v. 112 voorstellingen = 139%), maar ook meer grote zaal voorstellingen 
dan was begroot (78 t.o.v. 76 voorstellingen = 103%). Zie het onderstaand overzicht. 

Klein/midden  Groot  Totaal 

Voorstellingen eis KP 2017 - 2020 112      76 188 

Gespeeld t/m 2019 143       72 215 

Wat moest er nog in 2020 ? -         4 

gepland voor 2020 33         18 51 

 begroot  Klein/midden Groot    Totaal 

Gespeeld in 2020          47 13        6 19 

Totaal gespeelde voorstellingen 2017 - 2020   156     78 234 
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Personeel, freelancers & partners 
Urban Myth bestaat op dit moment uit een artistiek leider (1,0 fte) in vaste dienst en een zakelijk leider op free-

lancebasis (0,5 fte). Zij bepalen gezamenlijk het beleid onder verantwoordelijkheid van een bestuur. Er is vanaf 

2017  gezorgd voor ondersteuning door vaste freelancers:  0,4 fte algemene productieplanning (Nienke Wul-

der/Art Support) en 0,4 fte marketingondersteuning  (Christy Ju/Coqui). Deze flexibele ondersteuning is bedoeld 

voor positionering van Urban Myth en een projectmatige aanpak van de producties. De wet DBA en CAO podi-

um kunsten worden altijd nageleefd.  De stichting Urban Myth is lid van het NAPK en onderschrijft de fair Prac-

tice code. 

Doordat de producties van Urban Myth inspelen op de actualiteit,  functioneert Urban Myth als een 
projectorganisatie met een kleine vaste omvang; dit om flexibel in te kunnen spelen op wat een speci-
fieke productie vraagt aan expertise. Er wordt gewerkt met een netwerk van (met regelmaat terugke-
rende) freelancers, die de missie en visie ondersteunen en mede richting geven. Op deze plaats danken 
bestuur en directie  Birgit Schuurmans, Tarikh Janssen, Cees Geel, Uriah Havertong,  Pink Oculus en 
Rijnmar de Goede (spel, zang en muzikale arrangementen), Nienke Wulders, Mariska van der Fluit  
(productieleider), Myrddin Baars, Christy Ju (marketing / branding algemeen),  Jelle van Setten, Vincent 
Romijn, Tycho van Iwaarden, Jamie Barson  (techniek), Jantine Kraayeveld (kostuums), Coen van der 
Hoeven (lichtontwerp), Tess Ellis, Elian Smits (decor) en Jean van Lingen (foto’s) voor alle werkzaamhe-
den die zij in 2020 voor Urban Myth hebben verricht.   

De benodigde expertise op het gebied van verkoop aan de theaters is gelukt dankzij de fantastische 

inzet van alle medewerkers van BOS en STIP theaterproducties. . De intensieve en vruchtbare sa-

menwerking met Kees Blijleven, Marleen Lamers (De Krakeling), Peter van der Hoop,  Els Hazenbos 

(STIP producties), Wouter van Ransbeek, René van der Pluijm en Marlene Kenens (ITA), Inge Bos, 

Mark Koudijs, Niels van der Fits (BOS Theaterproducties) hopen we de komende jaren voort te zetten 

Internationaal Theater Amsterdam (ITA), waar Urban Myth kantoor houdt is een belangrijke partner, die 
een bijdrage levert voor onze grote zaal producties in de vorm van marketing uren en een financiële bijdra-
ge. Hiervoor verlangen zij wel dat de première van deze producties in ITA plaatsvindt, waardoor Urban 
Myth een andere kleur toevoegt aan het palet van het belangrijkste toneelpodium van Nederland. BOS 
Theaterproducties heeft zich als verkoopkanaal ontwikkeld tot een belangrijke partner voor Urban Myth. 

Het is ons in 2020/2021 in samenwerking met  partners als de Krakeling en Stipproducties gelukt om weer 
een familievoorstelling te maken die voor alle drie de partijen innoverend was. De Krakeling wilde publiek 
binnenhalen na de 1e lockdown, STIP wilt meer divers jeugdtheater in het assortiment kunnen aanbieden 
en Urban Myth wilt nieuwe doelgroepen aan zich binden. De partners hebben de intentie om voldoende 
financiële middelen te vinden om deze vruchtbare samenwerking voort te kunnen zetten.  

Voor de cross-over beeldende kunst producties heeft Urban Myth de samenwerking met het Amsterdams 
Museum, de Hermitage, het Rijksmuseum opgezocht en geïntensiveerd. 
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3. Onze financien en bedrijfsvoering

Door lagere activiteitenlasten als gevolg de corona crises  is er een positief exploitatieresultaat van 
 € 152.953 ontstaan en is het eigen vermogen van de stichting opgelopen tot een bedrag van € 185.292.  
Ons streven om een financiële reserve op te bouwen is gerealiseerd. De kortlopende schuld ad € 50.625 
 (vooruit-ontvangen subsidie FPK) is conform de richtlijnen van het FPK vrijgevallen voor exploitatie en er 
 is een Covid-19 bestemmingsreserve van € 16.820 gevormd. 

Baten & lasten: 
Bij de (in de jaarrekening opgenomen) verschillenanalyse moet opgemerkt worden dat er twee begrotingen zijn:  
-FPK-begroting, dit is de bij de aanvraag ingediende meerjarenbegroting;  
-AFK begroting, dit is de werkbegroting  die in oktober 2016 is ingediend bij de beide subsidienten om-
dat AFK een lagere subsidie aan de stichting had toegekend dan was aangevraagd. De verschillenanalyse 
heeft dus betrekking op de oorspronkelijke meerjarenbegroting.  

De baten zijn € 37.763 lager dan begroot. Dit is ontstaan door € 51.442 minder publieksinkomsten en 
€13.679 meer bijdragen uit fondsen door o.a. indexatie en corona-subsidies.  
De totale lasten zijn € 186.779  lager dan begroot, hetgeen voornamelijk toe te schrijven is aan minder activitei-
tenlasten door de coronacrises. Zowel de personele- als de materiele activiteitenlasten zijn in totaal € 127.921 
lager uitgevallen dan begroot door minder uitvoeringskosten vanwege geannuleerde voorstellingen.  
De beheerslasten zijn € 50.858 lager dan de meerjarenbegroting door o.a. minder honoraria aan freelancers. 

Financiële kengetallen: 
De solvabiliteit (60%) en liquiditeit (2,3) zijn voldoende om aan de financiële verplichtingen van de stichting op 
lange en korte te voldoen en zijn hoger dan de norm (1,0) die het AFK als richtlijn hanteert. Ons streven is ge-
richt op een uitbreiding van de financiële reserve om ook in economisch slechtere tijden, de continuïteit van de 
stichting te kunnen garanderen. Het bestuur en directie heeft in deze crises ervaren dat de theaters niet altijd 
bereid zijn om een garanties af te spreken waardoor het voorfinancieren van producties voor een deel afhanke-
lijk is van voldoende eigen financiële reserves.   

Urban Myth streeft uiteindelijk naar hoge Eigen Inkomstenquote (EIQ) en een gezonde financieringsmix. Het 
jaar 2020 was echter geen representatief jaar. De EIQ is gedaald in 2020 naar 18,9% (was 39,8%  in 2017 en 21,7 
% in 2018 en 54,1% in 2019). Dit is lager dan gewenst.  De Andere Inkomstenquote (AIQ) komt in 2020 uit op 
66,0% (was van 67,9% (2017) naar 67,5%  (2018)  en 76,5% in 2019 gegroeid).  
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4. Onze codes

Urban Myth werkt met het bestuur-model en hanteert de Governance Code Cultuur, De code culturele 
diversiteit (& inclusie) en onderschrijft de Fair Practice Code. De bestuursleden ontvangen geen bezoldi-
ging. De WNT is niet van toepassing op de stichting.  Met het voltallig bestuur is in 2020  vier keer ver-
gaderd. In juli heeft het bestuur de evaluatie op het eigen functioneren herhaald met het oog op de ge-
actualiseerde Governance Code Cultuur 2020.   

Principe 1: De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over 
te dragen en/of te bewaren.  
Stichting Urban Myth staat met haar missie en visie midden in de samenleving. Met de producties en tentoon-
stellingen creëert, draagt over of bewaart Stichting Urban Myth culturele waarde om zodoende haar maat-
schappelijke waarde te realiseren. Iedereen betrokken bij de stichting onderschrijft haar visie en missie. 
Principe 2: De organisatie past de principes van de GCC 2019 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 vanaf (pas toe of leg uit). 
Stichting Urban Myth is bekend met de principes van de GCC 2019 en past deze toe waar mogelijk. Als er om 
welke reden van deze principes wordt afgeweken wordt dit uitgelegd. Dit is tot nu toe niet nodig geweest. 
Principe 3: Bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, ver-
mijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige 
belangen.  
Bestuursleden van Stichting Urban Myth zijn zich bewust van hun onafhankelijkheid en handelen integer. Geen 
enkel bestuurslid heeft op dit moment enig persoonlijk belang bij de resultaten van de stichting. Bij twijfel over 
belangenverstrengeling wordt er geen risico genomen.  
Principe 4: Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. 
Het bestuur heeft de taken onderverdeeld in voorzitter, penningmeester en secretaris. Met een geactualiseerd 
bestuur-directiereglement is de taakverdeling in relatie tot de directie (artistieke- en zakelijke leider) vastgelegd.  
Principe 5: Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en 
de resultaten van de organisatie.  
Het bestuur is zich hier volledig van bewust en handelt hiernaar. De dagelijkse leiding is via het bestuur-directie 
reglement gedelegeerd aan de directie van de stichting. Conform de statuten vinden er jaarlijks minimaal drie 
bestuursvergaderingen plaats. Daarnaast zijn alle bestuursleden voor advies en afhandelen van stukken bereik-
baar en toegankelijk. 
Principe 6: Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en middelen van de organisatie.  
Er vinden jaarlijks functioneringsgesprekken plaats met de directieleden volgens de CAO Toneel & Dans.  
De (financiële) kwartaalrapportages geven inzicht in de middelen van de stichting waardoor sturing mogelijk 
wordt. De betrokkenheid van het bestuur bij de projecten blijkt uit regelmatig bezoek aan repetities en voorstel-
lingen. 
Principe 7: Het bestuur voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en 
onafhankelijke wijze uit.  
Voor de toezichthoudende rol heeft het bestuur een externe accountant aangesteld waarmee de jaarrekening 
voor ondertekening wordt besproken. Ook het volgen en regelmatig updaten van de CAO en het bestuur-directie 
reglement geeft invulling aan de werkgeversrol van het bestuur. 
Principe 8: Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversi-
teit en onafhankelijkheid. 
Het bestuur voert jaarlijks een zelfevaluatie uit en onderneemt stappen die hier uit voortkomen om de deskun-

digheid, diversiteit en onafhankelijkheid in het bestuur te garanderen.. Er is vastgesteld uit welk disciplines de 



Urban Myth • Marnixstraat 427 • 1017 PK Amsterdam • 020 523 7890 • zakelijk@urbanmyth.nl

18 

bestuurders van de stichting afkomstig moeten zijn en voor elk bestuursfunctie is er een profiel opgesteld. De 

rollen van de voorzitter, penningmeester en secretaris is vastgelegd in de statuten van de stichting.  

Tenslotte: de visie van Urban Myth, houdt ook een visie op diversiteit en inclusie in en is als volgt om-

schreven: “We stellen met onze (theater-) producties hedendaagse, maatschappelijke thema’s aan de 

kaak. Om bezoekers te confronteren met eigen denkpatronen en ze een spiegel voor te houden. Daarom 

creëren we altijd nieuw, eigen, actueel repertoire, op basis van soms eeuwenoude verhalen over de ver-

schillende culturen die Nederland rijk is”. 

5. Onze toekomst

Het kunstenplan in de periode 2017 -2020 leverde Stichting Urban Myth de mogelijkheid de artistieke kwaliteit - 
die bij de eerste aanvraag reeds als zeer goed werd gekwalificeerd -  te verduurzamen voor een langere periode. 
De structurele subsidies van AFK en FPK stelde Stichting Urban Myth in staat haar missie te behalen. De stichting 
voldoet aan de principes 1 t/m 8 van de Governance Code Cultuur, nl. Urban Myth brengt met haar productie en 
tentoonstellingen (culturele) waarde in de samenleving, heeft een bestuur dat integer en rolbewust handelt 
maar zeker ook zorgvuldig de stichting bestuurt en goed toezicht uitoefent. 

Het meerjaren ondernemersplan voor de kunstenplanperiode 2021-2024 is door de commissies van het AFK en 
het FPK als positief beoordeeld. Helaas is er door onvoldoende financiële middelen bij het AFK/gemeente Am-
sterdam alleen de meerjaren subsidie door het FPK toegekend. Er werd een enkele kanttekening geplaatst bij de 
uitvoerbaarheid, concreetheid en cross over met de beeldende kunst sector gemaakt.  Deze kanttekeningen 
nemen we ter harte. Door meer structurele subsidie te ontvangen wilt Stichting Urban Myth zich, van wat in 
beginsel een projectorganisatie was, naar een meer professionele organisatie met bijgaande artistieke ambities 
ontwikkelen. Deze groei is te zien in de kwaliteit van de producties, samenwerkingen, persaandacht en bezoe-
kersaantallen die Stichting Urban Myth in de afgelopen jaren heeft weten te realiseren.  De groei betekende 
echter ook meer producties, meer acteurs, meer sponsoraanvragen ten behoeve van de producties en een bete-
re interne bedrijfsvoering. In de samenwerking met externen koos Stichting Urban Myth ervoor om de Fair Prac-
tice Code te hanteren en te investeren in de samenwerking met partners. Voor de toekomst zullen we deze 
banden intensiveren. 

Het bestuur en de directie onderkennen een aantal risico's voor de continuïteit van de organisatie. 
1- De artistieke leiding van oprichter en artistieke leider Jörgen Tjon A Fong is de motor en kracht achter  
de producties. Deze afhankelijkheid maakt de organisatie kwetsbaar en daarom wordt als mitigerende maatre-
gel,  samenwerking met regisseurs als Koos Terpstra gezocht. 
2- De inkomsten van de stichting zijn mede afhankelijk van de boekingen bij de theaters. De stichting heeft  
geen eigen verkoopafdeling maar is afhankelijk van het diversiteitsbeleid van theaters. Urban Myth besteedt 
de boekingen van de voorstellingen van haar producties uit tegen een provisie en is hierbij afhankelijk van de 
inzet van deze verkoopkantoren (BOS en STIP).  
3- Stichting Urban Myth is opgenomen in de Cultuurnota 2017 -2020 van de Gemeente Amsterdam (AFK). Bij 
beschikking is er voor de periode 2017-2020 een subsidie verleend van € 122.000 per jaar. Door het Fonds Podi-
umkunsten is een subsidie toegekend in het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies 2017-
2020 voor een totaal van € 810.000 verdeeld over vier jaar tijd. Deze subsidietoekenningen zorgen voor conti-
nuïteit voor de activiteiten van de stichting gedurende de looptijd van het huidig kunstenplan. Er is voor de 
nieuwe kunstplanperiode 21-24 meerjaren subsidie toegekend door FPK.  
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Tenslotte 

Bij de totstandkoming van dit jaarverslag bevinden we ons nog steeds midden in de corona-crises. De 
Covid-19 maatregelen van de overheid hebben een verwoestend effect op de culturele sector, maar 
zeker ook op de economie van Nederland.  Het nieuwe nu zal ook effect hebben op onze stichting en 
haar activiteiten, waardoor de artistiek inhoudelijke focus voor 2021-2022 komt te  liggen op: 

• Het volgen van de richtlijnen van RIVM/Overheid en van de sector (NAPK, VSCD) om schade als gevolg
van gecancelde voorstellingen te voorkomen en/of gecompenseerd te krijgen en financieel gezond te
blijven.

• Het borgen van de artistieke kwaliteit van nieuwe voorstellingen door samenwerking met bestaande en
nieuwe partners met het oog op actuele mogelijkheden in onze inclusieve maatschappij;

• Verdergaande samenwerking met partners om innovatieve producties mogelijk te maken en de bedrijfs-
voering verder te professionaliseren;

• De zichtbaarheid en bekendheid van Urban Myth als innovatieve en discipline-overstijgende cultu-
rele organisatie te vergroten door extra aandacht voor ‘branding’ en communicatie;

• Nog meer inzet op de ‘inclusie’ van het publiek: initiëren en uitwerken van concrete projecten
en samenwerkingen met theaters om aanbod en publiekspotentie beter op elkaar af te stemmen
en theater in het nieuwe nu voor iedereen toegankelijk te maken.

Wij zullen onze activiteiten met alle betrokkenen zoveel mogelijk en zorgvuldig blijven uitvoeren. We zijn door 
“corona” nog meer geïnspireerd om de vele, nog onvertelde verhalen een podium te kunnen bieden. 

Namens het bestuur van Urban Myth, 
15 april 2021 

E.J. Paulina R.N.M. Duttenhofer 
Voorzitter Zakelijk leider 
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Bijlage 1: Door bestuur goedgekeurde werkbegroting 2021 

Stichting Urban Myth Begroting 2021 

 ALGEMEEN 
40% 

 PROJECTEN 
60%  TOTAAL 

totaal publieksinkomsten  €    51.818  €   51.818 

sponsoring  €   -    €   -   

coproductiebijdragen  €    5.000  €    5.000 

Indirecte opbrengsten (AR)  €        3.682  €    3.682 

Totaal opbrengsten  €   -    €    60.500  €    60.500 

subsidie Gemeente Amsterdam /AFK  €    -    €   -    €   -   

overige subsidie gemeente Amsterdam  €     -    €   -    €   -   

subsidie OCW structureel (fonds podiumkun-
sten)  €    174.825  €   226.735  €   401.560 

subsidie OCW incidenteel  €   -    €   -   

bijdrage uit private middelen (publieke fondsen)  €    -    €   115.900  €   115.900 

Totaal publieke en private middelen  €   174.825  €   342.635  €    517.460 

TOTAAL BATEN  €    174.825  €   403.135  €   577.960 

LASTEN (excl. btw) 

BEHEER 70% ALG. 30% PROJECTEN 

Beheerslasten personeel  €    86.433  €   33.293  €    119.725 

Beheerslasten materieel  €    40.550  €    -    €   40.550 

TOTAAL BEHEERSLASTEN  €   126.983  €   33.293  €    160.275 

ACTIVITEITEN  30% ALG.  70% PROJECTEN 

totaal activiteitenlasten personeel  €    27.478  €   296.964  €    324.442 

totaal activiteitenlasten materieel  €   -    €   61.550  €   61.550 

TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN  €    27.478  €   358.514  €    385.992 

TOTAAL LASTEN  €   154.460  €   391.807  €   546.267 

exploitatieresultaat  €    20.365  €    11.327  €   31.692 



Stichting Urban Myth
Amsterdam

Inleiding

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Urban Myth, statutair gevestigd op de Marnixstraat 427~ 1017 PK te 
Amsterdam bestaan voornamelijk uit het maken en doen uitvoeren van (muziek)theatervoorstellingen en het 
organiseren van tentoonstellingen (i.s.m. musea) voor een divers publiek.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur en directie
De samenstelling van bestuur en directie bij Stichting Urban Myth was in 2020 als volgt:

Bestuur
Voorzitter  - De heer E.J. Paulina
Penningmeester - De heer A. Jagroep

Directie
Artistieke leiding - De heer J.C. Tjon a Fong
Zakelijke leiding - Mevrouw R. Duttenhofer

Financiering
Stichting Urban Myth ontvangt een meerjarige instellingssubsidie i.h.k.v. van de deelregeling 
meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2017-2020. 
Van het Amsterdams Fonds voor de Kunst ontvangt Stichting Urban Myth een meerjarige subsidie
i.h.k.v. het Kunstenplan 2017-2020.

Subsidie FPK
Voor het jaar is toegezegd: 222.752  
Steunmaatregelen 57.000  

Subsidie AFK
Voor het jaar is toegezegd: 129.432  

Eigen vermogen
Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2020 32.339  
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2020 420.171  
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 98.168  

518.339  
550.678  

Af: Uitgaven 2020 365.386  
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2020 185.292  

Resultaat
In het verslagjaar is een exploitatiewinst ontstaan van 152.953  
Begroot was een exploitatieoverschot van 3.937  
Positief resultaat ten opzichte van de begroting 149.016  

Dit bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Een nadere specificatie van deze posten is opgenomen in de toelichting bij de functionele 
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Stichting Urban Myth
Amsterdam

Inleiding

Baten
Eigen inkomsten Voordelig Nadelig
Publieksinkomsten -  64.655  
Sponsorinkomsten -  4.000  
Overige inkomsten 19.350  -  
Indirecte opbrengsten -  9.615  
Overige bijdragen uit private middelen 7.478  -  
 Totaal eigen inkomsten: -  51.442  

Publieke subsidies en bijdragen
Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten 76.377  -  
Meerjarig subsidie AFK -  68.060  
Overige bijdragen uit publieke middelen 5.362  -  
 Totaal publieke subsidies en bijdragen 13.679  -  

Verschil baten ten opzichte van de meerjarenbegroting - 37.763  

Lasten
Beheerslasten: personeelslasten 38.063  -  
Beheerslasten: materiële lasten 20.795  -  
Activiteitenlasten: personeelslasten 74.612  -  
Activiteitenlasten: materiële lasten 53.309  -  
Verschil lasten ten opzichte van de meerjarenbegroting 186.779  - 

Rentebaten en lasten -  -  
Bijzonder baten en lasten -  -  

-  -  

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de meerjarenbegroting 149.016  - 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting van het Fonds Podiumkunsten die tot dit 
resultaat hebben geleid zijn als volgt:
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Stichting Urban Myth

Jaarrekening 2020
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Stichting Urban Myth
Amsterdam

Balans per 31 december 2020
na resultaatverdeling

ACTIVA

Materiële Vaste Activa 17.225  11.203  
 Totaal Vaste Activa 17.225  11.203  

Vorderingen 26.654  65.779  
Liquide Middelen 267.376  77.827  

 Totaal Vlottende Activa 294.030  143.606  

311.255  154.809  

31 dec 201931 dec 2020
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Stichting Urban Myth
Amsterdam

Balans per 31 december 2020
na resultaatverdeling

31 dec 201931 dec 2020

PASSIVA

Algemene Reserve 168.472  32.339  
Bestemmingsreserves 16.820  -  

 Totaal Eigen Vermogen 185.292  32.339  

Kortlopende Schulden 125.963  122.470  

311.255  154.809  
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Amsterdam

Exploitatierekening over 2020

AFK FPK
2020 begroting begroting 2019
€ € € €

BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland
- Recette 2.865   4.263   
- Uitkoop 26.590   120.169   
- Partage -   80.509   
1b. Publieksinkomsten buitenland -  24.112 

1 Publieksinkomsten Totaal 29.455 86.750  94.110  229.053 

2 Sponsorinkomsten -  1.000  4.000  30.000 

3a Baten coproducties 30.000   5.000   45.314   
3b Overige inkomsten 1.350   7.000   29.584   

3 Overige Directe Inkomsten 31.350 19.000  12.000  74.898 

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 60.805 106.750  110.110  333.951 

5 Indirecte Opbrengsten 385 -  10.000  1.847 

6b Bijdragen van bedrijven 9.138   - - -   
6c Bijdragen van private fondsen 27.840   15.000   29.500   70.800   

6 Overige bijdragen uit private middelen 36.978 15.000  29.500  70.800 

7 Totaal Eigen Inkomsten 98.168  121.750 149.610 406.598  

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 279.752 202.000  203.375  216.170 

11 Meerjarige subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst 129.432       122.000  197.492  128.278 

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 10.987 -  5.625  -  

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 420.171  324.000 406.492 344.448  

14 Totale baten 518.339  445.750 556.102 751.046  

Inkomstenquotes
Berekende Eigen Inkomstenquote 18,94% 27,31% 26,90% 54,14%
Berekende Andere Inkomstenquote 65,95% 60,40% 68,26% 76,50%
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Stichting Urban Myth
Amsterdam

Exploitatierekening over 2020

AFK FPK
2020 begroting begroting 2019
€ € € €

LASTEN

1 Beheerslasten personeel 50.957 75.820  89.020  57.294 
2 Beheerslasten materieel 28.630 36.320  49.425  30.734 
3 Totale beheerslasten 79.587 112.140  138.445  88.028 

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 142.148 330.023 
Activiteitenlasten personeel uitvoering 94.765 220.016 

4 Activiteitenlasten personeel 236.913 244.431  311.525  550.039 

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 30.171 46.267  58.964  85.128 
Activiteitenlasten materieel uitvoering 12.457 24.913  30.000  55.402 
Marketing 6.258 -  13.231  35.582 

5 Activiteitenlasten materieel 48.886 71.180  102.195  176.112 

7 Totale actitiviteitenlasten 285.799 315.611  413.720  726.151 

8 Totale Lasten 365.386  427.751 552.165 814.179  

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 152.953  17.999 3.937 -63.133  

10 Saldo rentebaten/lasten -  -  -  -13  

12 Exploitatieresultaat 152.953  17.999 3.937 -63.120  

Resultaatbestemming

Algemene Reserve 136.133 -42.120  
Bestemingsreserve Fonds Podiumkunsten -  -21.000  
Bestemingsreserve Covid-19 16.820 -  

152.953 -63.120  

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)

Fte. Vast in dienst 1 2,4 1
Fte. Tijdelijk in dienst 0,25 0,27
Fte. Inhuur 1,60 3,9 10,50
Totaal Fte personele bezetting 2,85 6,30 11,77
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Stichting Urban Myth
Amsterdam

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met bepalingen uit RJ640 voor zover deze niet afwijken
van de aanwijzingen in het handboek verantwoording meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020 
van het FPK.

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 de 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.

Vergelijking met voorgaand boekjaar
Waar van toepassing zijn de vergelijkende cijfers aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. 

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
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Stichting Urban Myth
Amsterdam

Grondslagen voor de waardering

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten  
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.
De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

De aan het onderhanden werk toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het
werk bestede kosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek 
van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich 
heeft voorgedaan.
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Stichting Urban Myth
Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Materiële Vaste Activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Onroerend 
goed

Machines 
en 

installaties

Andere 
vaste 

bedrijfsmid- Totaal

Aanschaffingen -  -  19.886  19.886  
Cum. afschrijving -  -  -8.683  -8.683  
Boekwaarde begin -  -  11.203  11.203  

(Des)investeringen -  -  10.489  10.489  
Afschrijvingen -  -  -4.467  -4.467  
Mutaties -  -  6.022  6.022  

Boekwaarde einde -  17.225  17.225  

Vorderingen 31 dec 2020 31 dec 2019
€ €

Debiteuren
Handelsdebiteuren 7.650  7.932  

7.650  7.932  

Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen
Omzetbelasting 5.737  42.870  

5.737  42.870  

Overige vorderingen
Waarborgsom 50  50  
Toegekende subsidies 13.164  -  
Vooruitbetaalde kosten -  14.927  
Te ontvangen baten 53  -  

13.267  14.977  

Totaal vorderingen 26.654  65.779  

Liquide Middelen 31 dec 2020 31 dec 2019
€ €

Rekening courant bank
Lopende ING rekening 97.304  38.755  
Spaarrekening ING 170.072  39.072  

267.376  77.827  

Totaal liquide middelen 267.376  77.827  
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Stichting Urban Myth
Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Algemene Reserve 31 dec 2020 31 dec 2019
€ €

Saldo op 1 januari 32.339  74.459  
Mutatie uit resultaatverdeling 136.133  -42.120  
Saldo op 31 december 168.472  32.339  

Bestemmingsreserves 31 dec 2020 31 dec 2019
€ €

Bestemingsreserve Fonds Podiumkunsten
Saldo op 1 januari -  21.000  
Mutatie uit resultaatverdeling -  -21.000  
Saldo op 31 december -  -  

Bestemingsreserve Covid-19
Saldo op 1 januari -  -  
Mutatie uit resultaatverdeling 16.820  -  
Saldo op 31 december 16.820  -  

Totaal bestemmingsreserves 16.820  -  

Kortlopende Schulden 31 dec 2020 31 dec 2019
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Handelscrediteuren 13.327  51.362  

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen
Loonheffing 6.039  96  

6.039  96  

Schulden ter zake van pensioenen
Pensioenpremie 9.293  6.101  

9.293  6.101  

Verplichtingen inzake subsidies
Vooruit ontvangen subsidies 87.602  50.625  

87.602  50.625  

Overige schulden
Vakantiegeld 3.136  2.640  
Nog te betalen kosten 6.566  11.646  

9.702  14.286  

Totaal kortlopende schulden 125.963  122.470  

Niet in de balans opgenomen rechten
Toegekende structurele subsidie 2021-2024
Door het Fonds Podiumkunsten is een subsidie toegekend in het kader van de Deelregeling
meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024
Voor 2021 is een subsidie van € 401.560 beschikbaar (dossier 165357279)
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Toelichting op de exploitatierekening over 2020

AFK FPK
2020 begroting begroting 2019
€ € € €

BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland

- Recette 2.865  4.263  
- Uitkoop 26.590  120.169  
- Partage -  80.509  

29.455  86.750  94.110 204.941  

1b. Publieksinkomsten buitenland -  -  -  24.112  

2 Sponsorinkomsten -  1.000  4.000 30.000  

3a Baten coproducties 30.000  -  5.000 45.314  

3b Overige inkomsten

Opbrengst horeca -  13.031  
Auteursrechten 1.350  16.553  

1.350  19.000  7.000 29.584  

5 Indirecte Opbrengsten

Overige inkomsten 385  -  10.000 1.847  
385  -  10.000 1.847  

6b Bijdragen van bedrijven 9.138  -  -  -  

6c Bijdragen van private fondsen

Bijdrage VSB -  43.000  
Bijdrage Fonds21 24.000  -  
Bijdrage Lira Fonds 3.840  12.800  
Bijdrage Bank Giroloterij -  15.000  

27.840  15.000  29.500 70.800  

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

Meerjarige subside Fonds Podiumkunsten 176.500  176.500  176.500 176.500  

FPK Covid-19 57.000  -  -  -  

Talentontwikkeling 26.000  25.500  26.875 26.000  

Indexatie 20.252  -  -  13.670  
279.752  202.000  203.375 216.170  

11 Meerjarige subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst

Meerjarige subsidie AFK 122.000  122.000  197.492 122.000  
Indexatie 7.432  -  -  6.278  

129.432  122.000  197.492 128.278  

12 Overige bijdragen uit publieke middelen

NOW bijdrage 10.987  -  
10.987  -  5.625 -  
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Toelichting op de exploitatierekening over 2020

AFK FPK
2020 begroting begroting 2019
€ € € €

LASTEN

1 Beheerslasten personeel

Zakelijke directie
Honorarium 47.905  54.130  

47.905  54.130  

Overige personeelskosten
Reiskosten 798  1.403  
Verzuimverzekering 1.904  1.761  
Overige personeelskosten 350  -  

3.052  3.164  

TOTAAL BEHEERSLASTEN PERSONEEL 50.957  75.820  89.020  57.294  

2 Beheerslasten materieel

Huisvestingskosten
Huur opslag 2.128  1.730  

2.128  1.730  

Kantoorkosten
Kantoormateriaal 872  514  
Abonnementen 4.025  2.770  
Reis- en verblijfkosten 679  1.673  
Porti 24  28  
Administratiekosten 5.935  8.988  
Verzekeringen 959  824  
Vergader- / bestuurskosten 47  1.223  
Bankkosten 187  211  
Representatie 1.330  977  
Accountantskosten 4.698  6.702  
Juridische kosten 2.600  -  
Overige algemene bedrijfskosten 19  406  

21.375  24.316  

Algemene publiciteitskosten
Advertenties 8  30  
Vormgeving en fotografie -  400  
Website 502  -  
Overige algemene publiciteitskosten 150  973  

660  1.403  

Afschrijvingskosten
Afschrijving inventaris 4.467  3.285  

4.467  3.285  

TOTAAL BEHEERSLASTEN MATERIEEL 28.630  36.320  49.425  30.734  
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Toelichting op de exploitatierekening over 2020

AFK FPK
2020 begroting begroting 2019
€ € € €

4. Activiteitenlasten personeel 

Artistieke directie

Bruto salarissen 53.073  48.975  

Vakantiegeld 4.731  3.683  

Loonheffingen en sociale fondsen 9.211  9.930  

Pensioenpremies 3.281  4.410  

70.296  66.998  

Artistiek personeel
Honorarium 24.698  44.499  

24.698  44.499  

Uitvoerend personeel
Honorarium 64.708  301.738  

64.708  301.738  

Technisch personeel
Honorarium 6.920  44.058  

6.920  44.058  

Overige honoraria
Overige honoraria 68.604  91.007  
Salarissen stagiaires 1.600  1.539  

70.204  92.546  

Overige personeelskosten
Reiskosten 87  -  
Vrijwilligersvergoedingen -  200  

87  200  

TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL 236.913  244.431  311.525  550.039  
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Toelichting op de exploitatierekening over 2020

AFK FPK
2020 begroting begroting 2019
€ € € €

5. Activiteitenlasten materieel voorbereiding

Huur repetitieruimte 6.545  8.838  
Techniekkosten 2.459  6.472  
Vertaling / tekst -  1.000  
Decor/kostuums/rekwisieten 2.741  25.636  
Reiskosten 1.049  19.984  
Verblijfkosten 2.523  7.554  
Transport / vervoer decors 12.539  9.806  
Research en onderzoek 112  -  
Overige voorbereidingskosten 2.203  5.838  

30.171  46.267  58.964 85.128  

5. Activiteitenlasten materieel uitvoering

Zaalhuur 2.600  5.200  
Auteursrechten 2.000  5.665  
Decors 1.590  93  
Premiere/opening -  92  
Impresario 3.058  13.901  
Reiskosten 74  5.048  
Verblijfkosten / sejours -  3.197  
Overnachtingen / hotels -  43  
Transport / vervoer decors 630  11.278  
Techniekkosten 250  7.424  
Overige uitvoeringskosten 2.255  3.461  

12.457  24.913  30.000 55.402  

5. Marketing

Affiches en folders 1.650  3.201  
Vormgeving/Foto's 850  6.101  
Advertenties 484  965  
Mailing 1.699  598  
Website 1.125  1.085  
Geluid-/ videoregistratie 450  3.021  
Overige specifieke publiciteitskosten -  20.611  

6.258  -  13.231 35.582  

TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL 48.886  71.180  102.195  176.112  

10 Saldo rentebaten/lasten -  -  -  -13  
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Prestatieverantwoording

Producties Bezoekers  Producties  Bezoekers  Producties  Bezoekers 

1. Producties/programma's 1a 1b 1a 1b 1a 1b
 - Nieuwe producties 1  568  3  1  4.923  
 - Reprise producties -   - 3  1  3.273  
 - Nieuwe Co-producties 1  889  1  1  5.232  
 - Reprise Co-producties -  -  -  1  477  

Totaal aantal producties 2  1.457  7  10.728  4  13.905  

2. Verdeling over circuits 2a 2b 2a 2b 2a 2b
Circuit Klein/Midden 33  28  26  
Circuit Groot 18  19  40  

51  47  66  

3. Regionale spreiding 3a 3b 3a 3b 3a 3b
 - Regio Noord 4  -  4  4  683  
 - Regio Oost 7  629  4  5  392  
 - Regio Midden 3  -  9  3  588  
 - Regio West 6  208  13  19  3.200  
 - Regio Zuid 12  30  5  2  203  
 - Amsterdam 15  590  14  21  5.712  
 - Rotterdam 2  -  5  3  467  
 - Den Haag 1  -  2  2  766  
 - Utrecht 1  -  4  3  878  
 - Buitenland -  -  -  4  1.016  

Totaal aantal 51  1.457  60  10.728  66  13.905  
Waarvan in de standplaats 15   590   11   21   5.712   
Waarvan schoolvoorstellingen 17   550   -   -   12   2.385   

4. Aanvullende gegevens bezoekers
Reguliere voorstellingen 907  10.728  11.520  
Schoolvoorstellingen 550  -  2.385  
Totaal bezoekers 1.457  10.728  13.905  

Reguliere voorstellingen:
Waarvan betalend 785  10.000  10.706  
Waarvan niet betalend 122  728  814  
Totaal aantal bezoekers 907  10.728  11.520  

5. Overige gegevens activiteiten
Educatieve activiteiten -  -  -  
Inleidingen -  -  -  
Anders/Overige (toe te lichten -  28  -  
in verslag)

-  28  -  
 - uitzendingen televisie en internet * -  -  

Totaal aantal -  28  -  

Huidig boekjaar  Voorgenomen  Vorig boekjaar 
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Speellijst

Datum Locatie Telling
Aantal 

bezoekers

Aantal 
betalende 
bezoekers Voorstelling

18-2-2020 Schouwburg Amstelveen 1         10 10 De laatste dichters
22-2-2020 Stadsschouwburg Amsterdam 1         119           109           De laatste dichters
23-2-2020 Stadsschouwburg Amsterdam 1         266           186           De laatste dichters
5-3-2020 Theaters Tilburg 1         30 30 De laatste dichters
10-3-2020 Theater de Vest 1         143           143           De laatste dichters
20-3-2020 Chassé Theater 1         -            -            De laatste dichters
21-3-2020 De Oosterpoort en de Stadsschouwburg Groningen1         -            -            De laatste dichters
25-3-2020 Stadsschouwburg De Harmonie 1         -            -            De laatste dichters
26-3-2020 Schouwburg De Lawei 1         -            -            De laatste dichters
28-3-2020 Musis Sacrum / Schouwburg Arnhem 1         -            -            De laatste dichters
30-3-2020 Stadsschouwburg Utrecht 1         -            -            De laatste dichters
1-4-2020 Parkstad Limburg Theaters, Theater Heerlen1         -            -            De laatste dichters
2-4-2020 Kunstlinie Almere Flevoland 1         -            -            De laatste dichters
3-4-2020 Bijlmer Parktheater 1         -            -            De laatste dichters
7-4-2020 Rotterdamse Schouwburg 1         -            -            De laatste dichters
9-4-2020 Parktheater Eindhoven 1         -            -            De laatste dichters
16-4-2020 Kleine Komedie 1         -            -            De laatste dichters
17-4-2020 Theater Zuidplein 1         -            -            De laatste dichters
18-4-2020 Theater aan het Spui 1         -            -            De laatste dichters

19 568          478          

18-9-2020 Jeugdtheater de Krakeling 1         13 11 Waarom is het stil in de stad
18-9-2020 Jeugdtheater de Krakeling 1         22 -            Waarom is het stil in de stad
19-9-2020 Jeugdtheater de Krakeling 1         58 56 Waarom is het stil in de stad
19-9-2020 Jeugdtheater de Krakeling 1         31 29 Waarom is het stil in de stad
20-9-2020 Jeugdtheater de Krakeling 1         43 41 Waarom is het stil in de stad
20-9-2020 Jeugdtheater de Krakeling 1         38 36 Waarom is het stil in de stad
3-10-2020 Goudse Schouwburg 1         25 25 Waarom is het stil in de stad
3-10-2020 Goudse Schouwburg 1         30 30 Waarom is het stil in de stad
5-10-2020 Cultura Ede 1         100           100           Waarom is het stil in de stad
6-10-2020 Cultura Ede 1         150           150           Waarom is het stil in de stad
11-10-2020 De Lindenberg 1         150           150           Waarom is het stil in de stad
11-10-2020 De Lindenberg 1         150           150           Waarom is het stil in de stad
15-10-2020 Rabotheater Hengelo 1         29 29 Waarom is het stil in de stad
18-10-2020 De Oosterpoort en de Stadsschouwburg Groningen1         -            -            Waarom is het stil in de stad
30-10-2020 Stadspodia Leiden 1         -            -            Waarom is het stil in de stad
30-10-2020 Stadspodia Leiden 1         -            -            Waarom is het stil in de stad
31-10-2020 Odeon De Spiegel Theaters 1         50 50 Waarom is het stil in de stad
9-11-2020 Chassé Theater 1         -            -            Waarom is het stil in de stad
10-11-2020 Chassé Theater 1         -            -            Waarom is het stil in de stad
10-11-2020 Chassé Theater 1         -            -            Waarom is het stil in de stad
17-11-2020 Jeugdtheater de Krakeling 1         -            -            Waarom is het stil in de stad
18-11-2020 Jeugdtheater de Krakeling 1         -            -            Waarom is het stil in de stad
18-11-2020 Jeugdtheater de Krakeling 1         -            -            Waarom is het stil in de stad
19-11-2020 Jeugdtheater de Krakeling 1         -            -            Waarom is het stil in de stad
19-11-2020 Jeugdtheater de Krakeling 1         -            -            Waarom is het stil in de stad
28-11-2020 PERRON-3 1         -            -            Waarom is het stil in de stad
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Speellijst

Datum Locatie Telling
Aantal 

bezoekers

Aantal 
betalende 
bezoekers Voorstelling

30-11-2020 Parkstad Limburg Theaters, Theater Heerlen1         -            -            Waarom is het stil in de stad
30-11-2020 Parkstad Limburg Theaters, Theater Heerlen1         -            -            Waarom is het stil in de stad
1-12-2020 Parkstad Limburg Theaters, Theater Heerlen1         -            -            Waarom is het stil in de stad
1-12-2020 Parkstad Limburg Theaters, Theater Heerlen1         -            -            Waarom is het stil in de stad
23-12-2020 De Flint 1         -            -            Waarom is het stil in de stad
23-12-2020 De Flint 1         -            -            Waarom is het stil in de stad

32 889          857          

Totaal voorstellingen: Telling
Aantal 

bezoekers

Aantal 
betalende 
bezoekers

De laatste dichters 19       568           478           
Waarom is het stil in de stad 32       889           857           
Totalen 51       1.457        1.335        
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Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties:

Circuit Klein/Midden Groot Totaal

1.250€  3.500€  

112 76 188 

176 90 266 

176 90 266 

nvt nvt nvt

-€  -€  -€  

Bedrag gemiddeld subsidie per 
prestatie

Aantal subsidiabel tot en met 
verslagjaar

Tegenwaarde eventuele onderprestatie

Eventuele onderprestatie tot en met 
verslagjaar

Aantal gerealiseerd tot en met 
verslagjaar (herverdeeld)

Aantal gerealiseerd tot en met 
verslagjaar
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