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Nederlands Dans Theater vierde in 2014 het 25-jarig jubileum van huischoreografen Sol León en Paul Lightfoot, met 
de avondvullende creatie Spiritwalking, die speelde in de bijzondere Markthal in Amsterdam en in première ging in het 
Holland Festival, en met een speciaal programma voor NDT 2, 25 Years León & Lightfoot, en het internationaal gevierde 
programma Sehnsucht/Schmetterling. Daarnaast werd werk gepresenteerd van internationaal vermaarde choreografen als 
Hofesh Shechter, Jiř í Kylián, Mats Ek, Johan Inger en Marco Goecke, en kregen talentvolle choreografen als Imre en Marne 
van Opstal, Menghan Lou en Jiř í Pokorný de kans werk te maken met NDT 2.

De samenwerking met Korzo, met projecten voor choreografische talentontwikkeling, en de eigen activiteiten voor de 
ontwikkeling van danstalent en NDT’s educatieprojecten werden in 2014 verder ontwikkeld en uitgediept.

Behalve artistiek ging het Nederlands Dans Theater in 2014 ook zakelijk voor de wind. Na een organisatorisch rumoerige 
periode met enkele financieel moeilijke jaren, waarin de organisatie naast het economische ongunstige tij geconfronteerd 
werd met de effecten van de bezuinigingen, en er rekening moest worden gehouden met de onzekerheden die het 
project Spuiforum met zich mee bracht, is de organisatie in rustiger vaarwater beland. De positieve ontwikkeling van 
inkomstenstromen uit ticketing en touring, sponsoring en fondsenwerving, en de inzet op publieksontwikkeling en online 
bereik zetten zich in 2014 voort. Financieel werd 2014 afgesloten met een klein surplus.

De directie is alle medewerkers van Nederlands Dans Theater grote dank verschuldigd voor de getoonde inzet en 
veerkracht. Dank gaat ook uit naar alle sponsoren en institutionele fondsen, en alle zakelijke en artistieke partners in 
binnen- en buitenland. Bovenal is Nederlands Dans Theater haar trouwe publiek dankbaar. In 2014 waren de theaters en 
andere speellocaties voor NDT-voorstellingen in Nederland en daarbuiten goed gevuld. Tenslotte verdienen de Vrienden en 
andere donateurs een speciale dankbetuiging voor hun steun en niet aflatende betrokkenheid.

In dit jaarverslag leest u gedetailleerd over de ontwikkeling in 2014 van alle projecten en activiteiten van Nederlands 
Dans Theater en wordt u een financieel overzicht gepresenteerd. De directie van Nederlands Dans Theater wenst u veel 
leesplezier.

Den Haag, 31 maart 2015

Paul Lightfoot     Janine Dijkmeijer

Artistiek Directeur     Algemeen Directeur

VOORWOORD
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VERKLARING RAAD VAN TOEZICHT  
HKS/UVS OCW-SUBSIDIES GEMEENTE  
DEN HAAG

In 2014 kwam de Raad van Toezicht vijf keer in vergadering 
bijeen. Naast het reguliere toezicht besteedde de Raad 
bijzondere aandacht aan:
• De aanstelling van een algemeen directeur
•  De ontwikkelingen aangaande de aanstaande verbouwing 

en mogelijk tijdelijke huisvesting
• De financiële huishouding
Op 31 maart 2015 heeft de Raad van Toezicht de 
jaarstukken 2014 besproken en vastgesteld dat de 
Stichting Nederlands Dans Theater er in is geslaagd om 
tot een stabiele organisatie te komen, waarbij de artistieke 
kwaliteiten en prestaties opnieuw kunnen gaan groeien.

De Raad van Toezicht van Nederlands Dans 
Theater te Den Haag verstrekt deze verklaring bij de 
subsidieverantwoording over de periode 1 januari 2014 
tot en met 31 december 2014 met betrekking tot de 
gemeentelijke subsidie betreffende het programma van 
activiteiten voor het jaar 2014 toegekend met kenmerk 
ABBA/3046696/EC-977 van 9 december 2013.

De Raad van Toezicht erkent de verantwoordelijkheid 
voor de juistheid van de subsidieverantwoording 
overeenkomstig de HKS/ UVS en de subsidieverplichtingen 
zoals opgenomen in de subsidiebeschikking met kenmerk 
OCW/2013.7384. Wij hebben de subsidieverantwoording 
conform deze vereisten opgemaakt. De Raad van Toezicht 
verklaart dat de in de subsidieverantwoording opgenomen 
bestede subsidie van de Gemeente Den Haag rechtmatig is 
besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens 
de subsidiebeschikking is verstrekt en in overeenstemming 
met de begroting en de HKS/UVS. De Raad van Toezicht 
verklaart dat alle ontvangen baten voor de activiteiten 
volledig zijn verantwoord in de subsidieverantwoording.

De Raad van Toezicht verklaart stellig en zonder enig 
voorbehoud te hebben voldaan aan de verplichting 
genoemd in artikel 10, lid 7 van de Haagse 
Kaderverordening Subsidieverstrekking om de 
inkomensgrens genoemd in de Wet openbaarmaking 
uit publieke middelen gefinancierde topinkomens als 
bezoldigingsmaximum in acht te nemen.

Op grond van de gepresenteerde informatie en toelichting 
van de directie heeft de Raad het jaarverslag goedgekeurd. 
De Jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door 
Ernst & Young Accountants LLP.
Op grond hiervan verleent de Raad van Toezicht decharge 
aan de directie voor het gevoerde beleid.

De Raad dankt directie en haar medewerkers voor hun 
grote inzet.

Den Haag, 31 maart 2015
Raad van Toezicht van Stichting Nederlands Dans Theater

De heer A.F. van der Touw, voorzitter

De heer J.G. van der Werf, Vice-Voorzitter
Mevrouw M.T.H. de Gaay Fortman, Portefeuille Juridische 
Zaken
Mevrouw M. van den Heuvel, Portefeuille Internationale 
Zaken
Mevrouw A.L.L. Jankovich, Portefeuille Marketing & 
Sponsoring
De heer E.W. Koning, Portefeuille Financiële Zaken
De heer P.W. Waldeck, Portefeuille Internationale Zaken

VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
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1.1 ARTISTIEK VERSLAG 2014

NDT 1

PROGRAMMA III
HELLO EARTH / première Marco Goecke
HEARTS LABYRINTH / reprise Jiř í Kylián
STOP-MOTION / première Sol León & Paul Lightfoot

Speeldata: 28 januari t/m 22 februari
Aantal voorstellingen: 15
Speellocaties: Den Haag en Tournee theaters
Aantal bezoekers: 11.219

“Twee premières en een dertig jaar oud werk strijden om de 
aandacht en tonen het gezelschap op zijn best” 
- De Telegraaf ****

Een uiterst creatieve voorstelling met wereldpremières 
van Marco Goecke en choreografenduo León & 
Lightfoot. Goecke werd in cultureel seizoen 2013/2014 
associate choreographer van NDT. Zijn eerste creatie in 
die hoedanigheid was Hello Earth, een krachtig en zeer 
origineel ballet met een toneelbeeld gevuld met popcorn. 
León & Lightfoot creerden het prachtige en beladen Stop-
Motion, een reflectie op het verleden en de kwetsbaarheid 
van de toekomst. In seizoen 2013/2014 nam NDT ook een 
voorlopig afscheid van het werk van Jiř í Kylián. Eerder in 
het seizoen met een volledig programma van zijn werk, en 
tijdens dit programma met een van zijn meest persoonlijke 
balletten, Hearts Labyrinth. 

De voorstellingen in Den Haag waren onderdeel van het 
Holland Dance Festival. In Den Haag en Amsterdam werd 
het programma live begeleid door het Balletorkest (toen 
nog Holland Symfonia genaamd).

PROGRAMMA IV
UPRISING & IN YOUR ROOMS / NDT premières 
Hofesh Shechter

Speeldata: 2 april t/m 26 april
Aantal voorstellingen: 14
Speellocaties: Den Haag en Tournee theaters
Aantal bezoekers: 6.736

“Ruig, rauw en aards (…) Shechters werk heeft een sterke, 
ietwat agressieve, urban sfeer, waardoor het bij uitstek 
geschikt is voor een jong publiek.” 
- NRC Handelsblad ****

De jonge choreograaf en componist Hofesh Shechter is 
hard op weg om één van de UK’s meest geprezen artiesten 
te worden. Met zijn eigen gezelschap, de Hofesh Shechter 
Company, maakte hij furore met zijn prijswinnende double bill 
Uprising/In Your Rooms. De unieke samenwerking met NDT 
voor deze voorstelling was een langgekoesterde wens van 
zowel Shechter als NDT’s artistiek directeur Paul Lightfoot. 

Het krachtige en gevoelige Uprising, een stuk voor zeven 
mannen, draait om confrontatie en broederschap. Het 
aangrijpende In Your Rooms schetst een maatschappij, die 
tegelijkertijd vervreemdend en angstaanjagend herkenbaar 
is. The Observer noemde dit werk “[…] probably the most 
important new dance-work since the millenium”.

Voor beide werken componeerde Shechter zelf de muziek, 
die bij alle voorstellingen live gespeeld werd.

PROGRAMMA V
SPIRITWALKING / première Sol León &  
Paul Lightfoot, in samenwerking met het Kronos 
Quartet en Philip Glass

Speeldata: 6 juni t/m 9 juni
Aantal voorstellingen: 4
Speellocaties: Amsterdam
Aantal bezoekers: 2.971

“Briljant is de locatie (…) Het geeft de esthetiek van hun 
sublieme uitvoeringen de vluchtigheid van het verhaal een 
aardsheid die in een theater moeilijk te vatten zou zijn.”  
- De Volkskrant ****

NDT sloot het culturele seizoen 2013/2014 af met een 
unieke avondvullende locatievoorstelling, die exclusief 
te zien was tijdens het Holland Festival. Voor het 
bijzondere project werkten León & Lightfoot samen met 
het wereldberoemde Kronos Quartet uit San Francisco en 
componist Philip Glass, die speciaal voor Spiritwalking een 
nieuw muziekstuk componeerde.

Spiritwalking speelde in de monumentale Markthal op het 
Foodcenter in Amsterdam. Deze bijzondere, historierijke 
locatie en de samenwerking met het Kronos Quartet 
en Philip Glass zorgden voor een uitdagende creatieve 
dynamiek. Lightfoot schreef hierover: “Gezamenlijk creëren 
we een kader voor persoonlijke expressie van tijd, ruimte en 
bestemming, geparfumeerd met de geur van herinneringen 
en emoties. Een kader dat speciale periodes omspant – 
van geboorte tot hoge leeftijd, van nieuw naar oud, van 

1 DIRECTIEVERSLAG
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verleden naar toekomst – die allemaal samenkomen op een 
centraal punt: het heden, het nu.”

PROGRAMMA I
SLEEPING BEAUTY / NDT première Mats Ek

Speeldata: 7 oktober t/m 29 november
Aantal voorstellingen: 14
Speellocaties: Den Haag en Tournee theaters
Aantal bezoekers: 11.520

“Gisteren ging bij NDT het eerste narratieve ballet in 
première […] Het is mooi om te zien hoe de dansers vol 
overgave in hun rol duiken” - Theaterkrant ****

Artistiek directeur Paul Lightfoot was al bij zijn aanstelling 
vastbesloten Mats Ek terug te halen naar NDT en met een 
van zijn werken het repertoire van NDT, en het pallet van 
de dansers van NDT 1, aan te vullen met een narratief 
ballet. Ek heeft een unieke benadering van het vertellen 
van verhalen waarin hij het traditionele “klassieke ballet” 
transformeert tot een levendige en relevante nieuwe 
kunstvorm. Voor de dansers van NDT is het ongebruikelijk 
om met letterlijke en specifieke personages te werken. 
Het was daarom voor de dansers een geweldige artistieke 
uitdaging om grip te krijgen op Eks contrasterende wereld 
die zweeft tussen fictie en realiteit.

Sleeping Beauty werd de in het oog springende opening 
van het NDT-seizoen 2014/2015, met een gemiddelde 
zaalbezetting van ruim 90% en met zeer sprekende 
aandacht en waarderingen in de media.

PROGRAMMA II
SEHNSUCHT / reprise Sol León & Paul Lightfoot
SCHMETTERLING / reprise Sol León & Paul Lightfoot

Speeldata: 9 december t/m 21 december
Aantal voorstellingen: 10
Speellocaties: Den Haag en Tournee theaters
Aantal bezoekers: 5.354

“A sublime performance (…) the choreography included 
full-bodied balletic-modern phrases that showed off the 
company’s impressive technique” - The New Yorker

Cultureel seizoen 2014/2015 staat deels in het teken van de 
viering van het 25-jarig jubileum van huischoreografenduo 
Sol León & Paul Lightfoot. Na uitvoeringen op vele 

internationale podia, waaronder New York, San Francisco 
en Londen, keerde in dat kader de bejubelde double 
bill Sehnsucht (2009) Schmetterling (2010) terug naar 
Nederland. Zeker voor NDT’s trouwe bezoekers en 
liefhebbers van de zo kenmerkende esthetiek van León & 
Lightfoot ging met de terugkeer van dit programma een 
wens in vervulling. 

León & Lightfoot lieten zich voor de eerste creatie inspireren 
door zowel het Duitse woord Sehnsucht, ‘sterk verlangen’, 
als de bombastische muziek van Beethoven. Schmetterling 
betekent vlinder en refereert aan de vergankelijkheid van 
het bestaan. In verschillende duetten en trio’s echoën alle 
mogelijke liefdesgeschiedenissen op muziek van indie rock 
band Magnetic Fields en componist Max Richter.

 
NDT 2

PROGRAMMA B 
B.R.I.S.A / première Johan Inger
POSTSCRIPT / reprise Sol León & Paul Lightfoot

Speeldata: 5 maart t/m 17 april
Aantal voorstellingen: 21
Speellocaties: Den Haag en Tournee theaters
Aantal bezoekers: 8.393

“B.R.I.S.A. is het jonge talent op het lijf geschreven en zet 
hun jeugdige gekte perfect in (…) de vierde ster is er voor 
de klik tussen de dansers en hun materiaal, een klik die je in 
de zaal van het Theater aan het Spui bijna kon aanraken”  
- de Volkskrant ****

Artistiek directeur Paul Lightfoot wil met NDT 2, naast creaties 
voor de grote podia, ook de uitdaging aangaan van kleinere 
producties. Op het podium van Theater aan het Spui, gelegen 
tegenover het NDT-domein van het Lucent Danstheater, 
werkten Johan Inger en Lightfoot zelf met zijn choreografische 
partner Sol Léon aan dit programma. Technisch zijn er 
beperkte mogelijkheden, waardoor de choreografen inventief 
moesten zijn met de (on)mogelijkheden. Belangrijk element 
was ook de beleving van het publiek dat in de kleine zaal veel 
dichterbij het podium zit. 

Johan Ingers B.R.I.S.A., waarvoor hij muziek gebruikte van 
oud NDT-danser en choreograaf/componist Amos Ben Tal, 
werd zeer goed ontvangen door zowel publiek als media. 
Het werk combineerde in dit programma prachtig met het 
ballet Postscript van León & Lightfoot, dat door live musici 
in het decor begeleid werd. 
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PROGRAMMA A – 25 YEARS  
LEÓN & LIGHTFOOT
SCHUBERT / première Sol León & Paul Lightfoot
SAD CASE / reprise Sol León & Paul Lightfoot
SOME OTHER TIME / première Sol León &  
Paul Lightfoot
SUBJECT TO CHANGE / reprise Sol León &  
Paul Lightfoot

Speeldata: 4 november t/m 20 december
Aantal voorstellingen: 21
Speellocaties: Den Haag en Tournee theaters
Aantal bezoekers: 8.248

“[…] prachtige, filmische balletten, waarmee een heel mooi 
feestprogramma kan worden samengesteld.”  
- NRC Handelsblad ***

In 1989 creëerden dansers Sol León en Paul Lightfoot 
hun eerste werk voor NDT 2. Sindsdien maakte het 
onafscheidelijke duo een vijftigtal choreografieën, exclusief 
voor NDT. In het programma 25 Years León & Lightfoot 
vierde NDT een kwart eeuw León & Lightfoot met twee 
nieuwe creaties in de voor hen zo kenmerkende emotionele 
danstaal, Schubert en Some other time, een extended 
version van het hilarische Sad Case, dat Paul en een 
hoogzwangere Sol in 1998 maakten, en een reprise van een 
van de pronkstukken uit hun repertoire, Subject to change.

Het programma beleefde ook de première op het kleinere 
podium van Theater aan het Spui. De kleiner gemaakte 
productie kon zodoende in het navolgende tournee door 
het land ook een aantal podia aandoen waar NDT met 
ander, groter werk niet heen kon.

EXTRA PROGRAMMA - SHOW OFF
GODS & DOGS / reprise Jiř í Kylián
SARA / reprise Sharon Eyal & Gai Behar
SHUTTERS SHUT / reprise Sol León & Paul Lightfoot
CACTI / reprise Alexander Ekman

Speeldata: 4 & 5 juni
Aantal voorstellingen: 2
Speellocaties: Den Haag 
Aantal bezoekers: 1388

“Wonderschoon en mysterieus” - Het Parool

NDT 2 bestaat uit geweldig toptalent uit alle windstreken, 
van Nederland tot Japan. NDT 2 schitterde op 4 en 5 juni 

tweemaal in een extra programma, exclusief te zien in het 
Lucent Danstheater in Den Haag. Deze seizoensfinale 
toonde maar liefst vier creaties uit het uiterst gevarieerde 
oeuvre van NDT 2. Show Off presenteerde prachtige, 
eclectische werken van zes choreografische stemmen; een 
ultiem platform voor de dansers om te pronken met hun 
gelaagde talent. 

UP & COMING CHOREOGRAPHERS
FALSE AWAKENING / première Menghan Lou
LiNK / première Imre van opstal en Marne van Opstal
TRIVIAL FRIEND / première Jiř í Pokorný

Speeldata: 26 juni t/m 2 juli
Aantal voorstellingen: 6
Speellocaties: Den Haag en in Malta
Aantal bezoekers: 837

“De nieuwste generatie choreografen manifesteert zich in de 
talentontwikkelingsprogramma’s die Korzo met Nederlands 
Dans Theater organiseert.” - Den Haag Centraal

NDT investeert al jaren in de ontwikkeling van het 
choreografische talent van haar dansers. Het programma 
Up & Coming Choreographers, gedanst door NDT 2, is 
daarvoor het platform. Dit jaar waren er creaties van NDT 
1-danser Menghan Lou, Marne (NDT 1) en Imre (NDT 2) 
Van Opstal, en oud-NDT-danser Jiř í Pokorný. 

NDT en Korzo presenteren jaarlijks vijf producties binnen de 
talentontwikkelingssamenwerking, die beide organisaties 
sinds 2013 zijn aangegaan. Up & Coming Choreographers 
is daar sinds 2013 één van. Artistiek directeuren Paul 
Lightfoot en Leo Spreksel selecteerden samen de 
talentvolle jonge choreografen, die met NDT 2 aan de 
slag mochten. De kwaliteit van de stukken was hoog. Jiř í 
Pokorný zal in 2015 ook in de reguliere programmering 
van NDT 2 een creatie maken en Marne en Imre van 
Opstal maken in de volgende editie van Up & Coming 
Choreographers weer een nieuw werk.

MOTUS
In december organiseerde NDT weer een geheel nieuwe 
editie van het op jongeren gerichte initiatief Motus. In de 
laatste week van de programmering van Club Trouw in 
Amsterdam voordat de club z’n deuren sloot, wilden zij 
nog een keer de meest geslaagde evenementen van de 
afgelopen jaren de revue laten passeren. Binnen twee 
dagen was Motus uitverkocht (650 bezoekers), hetgeen 
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de aantrekkingskracht van NDT op een voor de meeste 
culturele instellingen moeilijk te bereiken jonge doelgroep 
bevestigd.

1.2 PRIJZEN & NOMINATIES

Imre van Opstal, danseres in NDT 2, won de 
Aanmoedigingsprijs 2014 van Dansersfonds ’79. Het 
juryrapport luidde dat Imre van Opstal “het afgelopen 
seizoen overduidelijk [heeft] laten zien dat zij naast haar 
niet geringe natuurlijk danstalent ook in ruime mate over 
de nodige mentale kwaliteiten bezit om dat talent tot grote 
bloei te brengen.”
Imre van Opstal werd ook genomineerd voor de Haagse 
Piketprijs voor jonge, veelbelovende kunstenaars.

Marne van Opstal, danser in NDT 1, werd genomineerd 
voor de VSCD Zwaan 2014 voor de ‘meest indrukwekkende 
dansprestatie’ voor zijn rol in Hofesh Shechters werk Uprising.
Over Marne luidde het juryrapport: “De manier waarop Van 
Opstal met zijn bewegingen en zijn lange ledematen de 
ruimte vult is een feest om naar te kijken. Hij spreekt met 
zijn lichaam; heel precies en gearticuleerd. Daarbij toont 
hij in zijn dans grote noodzaak tot bewegen en weet hij het 
idioom van diverse choreografen een eigen lading mee 
te geven. In Uprising van Hofesh Shechter is zijn kwaliteit 
zichtbaarder dan ooit.”

1.3 MAATSCHAPPELIJK 
BETROKKEN

Ook in 2014 was NDT weer betrokken bij een groot aantal 
festivals en initiatieven. 

SWITCH
Switch, de jaarlijks terugkerende benefietvoorstelling van en 
met de dansers van NDT, had plaats in Lucent Danstheater 
op 22 maart 2014. De opbrengst van Switch gaat 
traditiegetrouw naar een door de dansers gekozen goed 
doel. Voor deze editie was dat een onderzoeksproject in 
Myanmar van de Nederlandse organisaties Medical Action 
Myanmar (MAM) en Amsterdam Institute for Global Health 
and Development (AIGHD) met ondersteuning van ArtAids. 
De samenwerking is gericht op kwaliteitsverbetering van 
behandelingen voor Aids, HIV, Malaria en TBC in Myanmar. 
Naast het aanbieden van financiële steun gaven dansers 
van NDT in Myanmar dans -en kunstlessen.

MH17
NDT danste het emotioneel geladen ballet Softly as I leave 
you van choreografen Sol León en Paul Lightfoot tijdens de 
herdenkingsbijeenkomst voor Joep Lange en Jacqueline 
van Tongeren, die het leven lieten bij de vliegtuigcrash 
van vlucht MH17, en die beiden betrokken waren bij het 
Amsterdam Institute for Global Health and Development en 
Switch 2014.

SAME DIFFERENCE OP CINEDANS
De documentaire Same Difference (2013) van filmmakers 
Manon Lichtveld en Bas Westerhof over Marne, Myrthe, 
Imre en Xanthe van Opstal, alle vier dansend bij NDT, werd 
opgenomen in de filmselectie van het Cinedans filmfestival 
(maart 2014).

UITFESTIVAL & UITMARKT
NDT zorgde voor optredens tijdens het Haagse 
Uitfestival in Lucent Danstheater en het hoofdpodium 
van de Amsterdamse Uitmarkt. In Den Haag werden ook 
workshops voor publiek georganiseerd.

DE WERELD IN DEN HAAG IN HET  
HAAGS HISTORISCH MUSEUM
In het kader van de viering van 25 Years León & Lightfoot 
werd het choreografenduo opgenomen in de tentoonstelling 
De wereld in de stad in het Haags Historisch Museum, 
die draait om de invloed op de stad van van origine 
buitenlandse Hagenaars. Een slow motion film, een kostuum 
en een inspiratieboek van Lightfoot, allen gerelateerd 
aan het ballet Stop-Motion (2014) zijn opgenomen in de 
tentoonstelling (te zien tot en met april 2015).

MUSEUMNACHT DEN HAAG
NDT 2 danste het ballet I New Then van choreograaf Johan 
Inger tijdens de Haagse Museumnacht 2014 bij het Haagse 
Gemeentemuseum.

400 JAAR ZWEDEN-NEDERLAND
Een uitwisseling had plaats in het kader van de viering van 
400 jaar internationale betrekkingen tussen Zweden en 
Nederland. NDT 1 opende het seizoen 2014/2015 met de 
Sleeping Beauty van de Zweed Mats Ek en NDT 2 danste 
voorstellingen in het Dansens Hus theater in Stockholm, met 
werk van onder andere de Zweedse choreografen Alexander 
Ekman en Johan Inger. Een digitale en interactieve ‘brug’ 
tussen Den Haag en Stockholm werd geopend door 
dansers van NDT, die aan beide zijden van The Bridge hun 
kunst vertoonden, en door de Zweedse ambassadeur in 
Nederland en zijn Nederlandse equivalent in Zweden.
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BEATRIX: MET HART & ZIEL
NDT danste een duet uit het ballet Safe as houses van 
choreografen Sol León & Paul Lightfoot tijdens het nationale 
dankbetuigingsevenement aan voormalig koningin Beatrix 
in Ahoy. 

FREE TO MOVE
Tijdens de benefietvoorstelling Free to move voor het 
Prinses Beatrix Spierfonds wordt aandacht gevraagd 
voor spierziekten. NDT 2 danste er het ballet Sara van de 
choreografen Sharon Eyal & Gai Behar.

1.4 PUBLIEK

NDT investeert in publiek. De creatie van betrokkenheid 
bij publiek is uitgangspunt voor de realisatie van 
doelen gesteld voor het kunstenplan 2013-2016. Alle 
marketingcommunicatie wordt aangevlogen vanuit de 
kunst; ingegeven door de kunst en verhalend vanuit 
de kunst. Het is namelijk die kunst die communicatie 
vanuit NDT relevantie geeft voor bestaand en nieuw 
publiek. Het is vervolgens de ‘kunst’ die relevantie te 
gebruiken als umfelt voor effectieve proposities aan dat 
publiek. In de seizoenspublicatie voor cultureel seizoen 
2014/2015 en in de inzet op social media en andere online 
marketingmiddelen werd de investering in publiek zichtbaar.

Hoewel het totaal aantal bezoekers in 2014 schijnbaar 
is teruggelopen, beschouwt NDT het jaar toch als heel 
succesvol. Met 186 voorstellingen werden 118.422 
bezoekers begroet in Den Haag, de rest van Nederland, 
op de buitenlandse tours en met aanvullende activiteiten. 
De tendens in het totaal aantal bezoekers is te duiden als 
volgt:
•  De keuze om naast de reguliere bespeling van het 

Lucent Dans Theater te kiezen voor projecten op 
bijzondere locaties (programma V – Spiritwalking, 
Motus) en de bespeling van NDT 2 van het veel kleinere 
Theater aan het Spui in Den Haag. NDT 2 speelde 12 
keer in het Theater aan het Spui met een capaciteit van 
346 bezoekers per voorstelling, waardoor ruim 4.500 
bezoekers minder konden worden gerealiseerd. 

•  Ook in Amsterdam speelde een soortgelijk fenomeen, 
doordat de voorstellingen van NDT 1 niet gespeeld 
konden worden in Het Muziektheater. Deze situatie 
werd ingegeven door bezuinigingen van het theater, 
waardoor er planningstechnisch geen goede 
speeldata meer beschikbaar waren. In plaats van 
het Muziektheater, met een capaciteit van ruim 1.500 
stoelen, werden er daarom een aantal voorstellingen 

gespeeld in de veel kleinere Rabozaal van de 
Stadsschouwburg. 

•  Een laatste aspect is NDT’s investering in internationale 
touring, waar in 2014 veel sterker dan de afgelopen 
jaren op werd ingezet. In het buitenland zijn 
bezoekersaantallen en zaalcapaciteiten veelal groter. 
De investering vraagt echter tijd en zal zich pas de 
komende jaren echt uitbetalen. 

Het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling in 2014 
bedroeg 637, een vergelijkbaar aantal met de realisatie in 
2013 (653 bezoekers per voorstelling).

2014 was het jaar van zeer explosieve publieksontwikkeling 
in social media en andere online kanalen. Bijna 260 duizend 
individuele bezoekers bezochten onze website ndt.nl (in 
totaal ca. 400 duizend keer). Gemiddeld bleven bezoekers 
twee en een halve minuut op de website. Het aantal 
nieuwsbriefontvangers groeide in 2014 van 6.000 naar ruim 
15.253. 

Heel sprekend is ook de groei in social media, waar 
op facebook het aantal fans werd verdrievoudigd tot 
67 duizend. Daarnaast volgden eind 2014 bijna 8.000 
volgers de tweets van NDT op Twitter. Op YouTube werden 
de video’s van NDT bijna 800 duizend keer bekeken. 
Opvallend is het hoge aantal volgers en fans van buiten 
Nederland. Hoewel NDT een van de meest internationale 
culturele instellingen is van Nederland, blijft het grootste 
deel van dat publiek onvoldoende bediend en liggen daar 
ontwikkelingskansen. In 2014 werd een strategische aanpak 
geformuleerd ten aanzien van digitale distributie, waar in 
2015 de eerste concrete stappen gezet zullen worden.

1.5 INTERNATIONAAL

Speelsteden NDT 1: 
Parijs, London, Baden Baden, Hamburg, Beijing, Shanghai, 
Suzhou

Speelsteden NDT 2: 
Duitsland (diverse steden), Edinburgh, Marseille, Rome 
(Villa Adriana Festival), Kalamata (Gr.), Stockholm, Oslo, 
Moskou

De focus van de internationale tours van NDT in 2014 
lag op Europese relaties. Bijvoorbeeld Sadler’s Wells in 
Londen, het Operahuset in Oslo, het Festival Theatre in 
Edinburgh en het Festspielhaus in Baden Baden staan 
iedere twee à drie jaar op de speelagenda. Op die manier 
wordt aan groot en vast publiek gebouwd. NDT keerde ook 
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terug in Parijs, waar door NDT 1 maar liefst twee weken 
voor uitverkochte zalen in het Theatre Chaillot aan de voet 
van de Eiffeltoren gedanst werd.

Bijzondere aandacht verdienen de voorstellingen van NDT 
2 in het Dansens Hus in Stockholm, die plaats hadden 
in het kader van de viering van 400 jaar internationale 
betrekkingen tussen Nederland en Zweden. 

In November was NDT 2 onderdeel van het Diana Vishneva 
Festival in Moskou. Danseres Diana Vishneva is o.a. 
verbonden aan het Mariinsky ballet uit St. Petersburg. NDT 
is in het kader van de zustersteden een relatie aangegaan 
met Rusland, en primair St. Petersburg, en zal hier in de 
toekomst verder aan bouwen door regelmatig in Rusland 
op te treden.

NDT 1 speelde in het najaar ook maar liefst drie steden in 
China, Beijing, Shanghai en Suzhou.

1.6 EDUCATIE 

De activiteiten van Move in, de educatieve afdeling 
van NDT, waren in 2014 met name gefocust op twee 
doelgebieden: de activiteiten voor het primair onderwijs 
en de activiteiten die als primaire doel hebben de 
talentontwikkeling van dansstudenten en dansers 
te faciliteren. Nadat Move in een grote ontwikkeling 
doormaakte in 2013 is er in 2014 gewerkt aan de 
verdieping van de sterkste initiatieven. Het gaat vooral 
om het programma van Beleef NDT met je klas (primair 
onderwijs), waarbinnen voor het eerst, met groot succes, 
schoolvoorstellingen werden georganiseerd voor scholen 
uit de regio Den Haag. Daarnaast werd ingezet op de 
samenwerking met Haagse amateurdansscholen en werd 
een samenwerkingsinitiatief opgezet met studio Inspiratie, 
een Haagse kinderdansschool. Met Holland Dance is de 
basis gelegd voor de leerlijn Dans binnen de CozH (Cultuur 
op zijn Haags). Een initiatief van Cultuur met kwaliteit.

In cijfers is 2014 een wat ongelukkig jaar, hetgeen wordt 
veroorzaakt doordat de activiteitenkalender van Move in 
wordt afgestemd per cultureel seizoen. In 2014 resulteert 
dit in een kleiner aantal schoolvoorstellingen, terwijl die in 
het culturele seizoen 14/15 juist worden uitgebreid naar zes. 
Dat vertaalt zich in het jaar tot een daling van het aantal 
deelnemers van 18.772 in 2013 naar 15.989 in 2014. 

PRIMAIR ONDERWIJS
De schoolvoorstellingen in 2014 waren dermate succesvol 
dat voor volgend jaar gewerkt is aan de ontwikkeling van 
een randprogramma met workshops, rondleidingen en 
klassikale lessen, gekoppeld aan de voorstellingen. 

Lessenreeksen zijn ontwikkeld voor elk leerjaar van het 
primair onderwijs. Deze lessen zijn gerelateerd aan de 
werkwijze en het repertoire van NDT, en na de pilot in 2013 
dit jaar uitgewerkt. Er werd lesmateriaal ontwikkeld en de 
lessenreeks verankerd in curriculum. De lessenreeksen 
werden in 2014 door twee Haagse scholen afgenomen 
onder de noemer Danswaaier.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Verschillende scholen in het voortgezet onderwijs namen 
in 2014 een lespakket op maat af. Die pakketten bestaan 
uit o.a. een kijkje achter de schermen bij NDT, een gesprek 
met een danser, een dansworkshop, en het bezoek aan een 
repetitie en een voorstelling van NDT. Behalve Nederlandse 
scholieren zijn er bezoeken geweest ontving NDT ook 
groepen scholieren van buitenlandse middelbare scholen 
(met name uit het Verenigd Koninkrijk). 

FAMILIES 
Rondom het repertoire en de werkwijze van het gezelschap 
organiseerde NDT ook in 2014 weer diverse themadagen 
voor families en hun kinderen. Alle activiteiten zijn gericht 
op ontmoeting en uitwisseling aan de hand van een thema 
dat gerelateerd is aan het repertoire van het gezelschap. 
In 2014 vond het succesvolle Move all Day plaats rondom 
de matinee voorstelling van NDT 2. Daarnaast werd er met 
groot succes een Kids Day georganiseerd. Een dag vol 
dansworkshops en culturele activiteiten voor deelnemers in 
de leeftijd van 5 tot en met 14 jaar.

AMATEURKUNST
NDT werkte in 2014 binnen het project Move in Focus 
met verschillende dansscholen samen, waarbij in nauw 
overleg een programma op maat samengesteld werd op 
basis van het uitgangspunt dat uitwisseling plaatsvindt 
tussen amateurdansers en de professionals van NDT. Met 
dansschool Studio Inspiratie werden lessen ontwikkeld met 
de vakleerkrachten van de school, waarbij NDT gedurende 
het hele seizoen een wekelijks terugkerend item in de 
lessen was. Er waren bezoeken aan NDT en lessen van de 
docenten van Move in. Uiteindelijk wordt het seizoen in 2015 
afgesloten met een voorstelling binnen de studio’s van NDT.

DANSPUBLIEK IN BINNEN- EN BUITENLAND
Move in richtte zich in 2014 ook weer op de culturele en 
kunstzinnige ontwikkeling van zowel gevestigd als nieuw 
publiek. Met 58 inleidingen en after talks bereikte de 
afdeling maar liefst 5.082 bezoekers in Nederland. Rondom 
de tournees van het gezelschap in het buitenland werden 
ook verschillende activiteiten, variërend van inleidingen tot 
workshops, georganiseerd. Daarmee werden in 2014 ca. 
420 deelnemers bereikt.
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1.7 TALENTONTWIKKELING 

Talentontwikkeling is gericht op het stimuleren van de 
professionele ontwikkeling van dansers (in opleiding) met 
een uitzonderlijk talent. Het gaat hier om de stimulering 
en ontwikkeling van dansstudenten en van dansers, naar 
choreograaf of naar docent.

YOUNG TALENT PERFORMANCE
Ook in 2014 werd de intensieve samenwerking met het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag bezegeld met de 
Young Talent Performance. Een grootschalig project waarin 
drie maanden toegewerkt wordt naar een voorstelling. 
De studenten komen tijdens de YTP in aanraking met 
de werkwijze en het repertoire van het gezelschap. De 
voorstelling die plaats vindt in Korzo bestaat uit fragmenten 
uit NDT repertoire, gedanst door de Avo 3, 4 en 5 plus het 
HBO. De twee voorstellingen werden geheel uitverkocht. 

SUMMER INTENSIVE
In augustus werd de jaarlijks terugkerende NDT Summer 
Intensive georganiseerd. Een twee weken durende 
zomercursus waarbij jong danstalent van over de hele 
wereld de kans krijgt zich te ontwikkelen onder de vleugels 
van NDT. Ook deze zomer was er plek voor 60 deelnemers, 
15 docenten (met name NDT-dansers) en 350 bezoekers 
van de eindpresentatie. Het aantal deelnemers dat auditie 
doet voor de cursus stijgt nog elk jaar. In 2014 lag dit aantal 
op 503. Particuliere sponsoren en gastgezinnen maakten 
het mogelijk diverse beurzen beschikbaar te stellen aan 
deelnemers, die zelf daartoe de middelen niet hebben. 
Ook werd een plek binnen de cursus gereserveerd voor 
deelnemers van samenwerkingspartners het Koninklijk 
Conservatorium en de Prix de Lausanne. 

ON TOUR
In binnen- en buitenland werden verscheidene 
workshops en master classes georganiseerd, en voor 
dansvakstudenten en professionele dansers de themadag 
Talent Day.

SAMENWERKING MET KORZO
In onze subsidieaanvraag voor de kunstenplanperiode 
2013-2016 is voorgesteld om 20% van onze subsidie van 
de Gemeente Den Haag te bestemmen voor samenwerking 
met het Haagse Korzo Theater. Deze samenwerking 
wordt als zeer waardevol ervaren vanwege de additionele 
mogelijkheden voor talentontwikkeling (ook voor dansers 
van Nederlands Dans Theater) en het positieve effect 
van deze keuze op het dansveld in Den Haag. Binnen 
de samenwerking worden aanstormende dansers en 
dansmakers begeleid in hun ontwikkeling als kunstenaar en 
er wordt hen podium geboden. 

In 2014 is deze samenwerking met succes voortgezet langs 
de lijnen van de vijf projecten binnen de samenwerking; 
Voorjaarsontwaken, Up&Coming Choreographers, Here 
we live and now, Young Talent Performance en een 
avondvullende voorstelling van Amos Ben-Tal. Dit laatste 
project is in 2014 opgezet en gerepeteerd maar gaat in 
2015 tijdens het Cadance festival in première. 
Naast deze succesvolle programma’s is er besloten een 
project toe te voegen aan de samenwerking. Het betreft 
een avondvullende voorstelling onder de noemer Excellent 
Talent. Dit project heeft tot doel een talentvolle choreograaf 
de kans te bieden een langere choreografie te maken en 
tevens door het land te toeren. Met dit project wordt de 
samenwerking uitgebreid en het succes ervan bezegeld.

1.8 SPONSORING EN 
FONDSENWERVING 

In 2013 waren de eerste tekenen al zichtbaar van de 
commerciële koers die sinds begin dat jaar gevaren 
wordt. Er werd een groei gerealiseerd van 515 duizend 
euro in 2012 naar 770 duizend euro in 2013. De 
commerciële ontwikkeling van de sponsoring- en 
fondsenwervingsactiviteiten kostten enige tijd en in 2014 
werd het effect ervan pas echt zichtbaar. Een flinke en 
toekomstbestendige groeispurt werd gerealiseerd met een 
eindresultaat van ruim 1,2 miljoen euro. Zowel de bewerking 
van institutionele fondsen als ook de ontginning van de 
zakelijke corporate sponsoring markt waren succesvol. 

FOUNDING PARTNERS
Founding partner is de naamgeving van de vier 
hoofdsponsors van NDT, Damen Shipyards Group, ABN 
AMRO, PON Power en Alcatel-Lucent. 

DAMEN SHIPYARDS GROUP 
Damen Shipyards Group is de eerste Founding Partner 
van NDT en erg betrokken bij ons gezelschap. Zowel 
nationaal als internationaal krijgt de samenwerking vorm. 
In 2014 organiseerde Damen Shipyards evenementen bij 
NDT-voorstelligen in Stockholm, Suzhou, London, Parijs en 
natuurlijk Den Haag.
 
ABN AMRO
ABN AMRO is NDT’s partner voor de toekomst. De 
invulling van de samenwerking is met name gericht op 
talentontwikkeling, waar beide organisaties toonaangevend 
in zijn. Als onderdeel van de totale samenwerking werd 
bijvoorbeeld specifiek NDT’s Summer Intensive voor 
toptalenten van over de hele wereld gesponsord. Events 
met NDT-dansvoorstellingen waren er in het Kröller Muller 
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Museum, het Koninklijk Kabinet van Schilderijen het 
Mauritshuis, op de Uitmarkt in Amsterdam en natuurlijk 
in Den Haag. Ook vermeldenswaardig is de inhoudelijke 
samenwerking binnen Project Bijzonder, waarbij een 
bijzondere belevingsaanbieding bij een voorstelling van 
NDT werd aangeboden aan klanten van ABN Amro.

PON POWER 
PON Power is sinds eind 2012 Founding Partner van 
NDT. Beide partijen werken hard aan invulling van de 
samenwerking. In 2014 werd de samenwerking verlengd.

ALCATEL-LUCENT
Ook de samenwerking met onze Founding Partner Alcatel-
Lucent werd in 2014 voortgezet.

PARTNER
Aegon, dat de afgelopen jaren al lid was van de Society 
Nederlands Dans Theater, werd in 2014 Partner van NDT.

SOCIETY NEDERLANDS DANS THEATER 
Leden van de Society NDT in 2014 waren Damen Shipyards 
Group, ABN AMRO, PON Power, Alcatel-Lucent, Aegon, 
Siemens en de Van der Leun Group. Siemens verlengde 
in 2014 het lidmaatschap. De Van der Leun groep 
organiseerde samen met Damen Shipyards Group een 
evenement bij een NDT-voorstelling in Suzhou, China. 

400 JAAR NEDERLAND/ZWEDEN
De projecten in het kader van 400 jaar diplomatieke relaties 
tussen Nederland en Zweden werden mede mogelijk 
gemaakt door de projectsponsoren KLM, De lage landen 
en Handelsbanken. Ook van Dutch Culture werd een 
bijdrage voor de projecten ontvangen.

INSTITUTIONELE FONDSEN
Het aantal fondsen, dat bijdraagt aan projecten van NDT, en 
de totale bijdrage die zij leveren, nemen sterk toe. In 2014 
hadden de volgende projecten plaats, waar institutionele 
fondsen aan de financiering hebben bijgedragen.
•  Ammodo, De Brook Foundation en de Stichting 

Vriendenfonds Nederlands Dans Theater maakten de 
locatievoorstelling van Programma V Spiritwalking mede 
mogelijk;

•  De Debman Foundation financierde twee stageplaatsen 
voor Nederlandse dansers bij NDT 2;

•  Zabawas, M.A.O.C. Gravin Van Bylandt Stichting, de 
Debman Foundation en de Kattendijke Drucker Stichting 
droegen bij aan NDT’s Summer Intensive; 

•  Het VSB Fonds en Fonds 1818 maakten Beleef NDT in 
je klas mede mogelijk;

•  Ook de internationale samenwerking met het 
Koninklijk Kabinet van Schilderijen het Mauritshuis 
en het Koninklijk Concertgebouw Orkest in de Dutch 
Masters Foundation ontwikkelde zich verder in 2014. 
Aansprekende groei in de bijdrage aan elk van de 
Masters werd gerealiseerd.

VRIENDEN VAN NEDERLANDS DANS THEATER
Tot halverwege 2014 waren de activiteiten rond werving 
en beheer van de Vrienden van Nederlands Dans Theater 
onder gebracht in de separate Stichting Vriendenfonds 
Nederlands Dans Theater. Inmiddels zijn de Vrienden-
activiteiten direct in beheer van NDT, waardoor een 
nieuwe start met actieve werving van nieuwe Vrienden, 
een gedegen CRM-aanpak en intensieve marketing-
communicatie gefaciliteerd werd. 

De Stichting Vriendenfonds Nederlands Dans Theater 
blijft bestaan en gaat verder als vermogensfonds met 
NDT als enige begunstigde, vanuit het door de jaren heen 
opgebouwde vermogen. Jaarlijks zal een project van NDT 
in overleg met de dansers worden omarmd.

1.9 ORGANISATIESTRUCTUUR

Begin 2014 is het besluit genomen om van een 37,5-urige 
naar een 38-urige werkweek te gaan. Met dit besluit zijn de 
loonkosten met gelijke trend gestegen.
In het kalenderjaar 2014 was het ziekteverzuimpercentage 
6,38%. Dit is 3,24% hoger dan in 2013.
Het lange ziekteverzuim is wat hoger dan in 2013. Dit komt 
door drie langdurige ziektegevallen. Voor verdere toelichting 
wordt naar de jaarrekening verwezen.

1.10 CONCLUSIE

In de vergadering van 31 maart 2015 heeft de Raad van 
Toezicht van de Stichting Nederlands Dans Theater (NDT) 
- statutair opgericht op 20 april 1959 en gevestigd te Den 
Haag - de jaarstukken 2014 van het NDT besproken. De 
Stichting NDT heeft aan haar statutaire doel voldaan, 
namelijk; de bevordering van ballet- en danskunst en het 
verrichten van al hetgeen met het voorstaande verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 
des woords. Het tweede jaar van de kunstenplanperiode 
2013-2016 heeft voor het NDT verrassend goed uitgepakt. 
Het dansgezelschap is goed opgeveerd na enkele jaren 
van een negatief exploitatiesaldo en sloot het jaar af met 
een bescheiden positief bedrijfsresultaat van 12.669 euro, 
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waarmee het eigen vermogen stijgt naar 1.464.785 euro 
inclusief het bestemmingsfonds OCW. De eigen inkomsten 
norm groeiden met 1,5 procent naar 40,7 procent, waarmee 
aan de door het ministerie gestelde norm van 17,5 procent 
ruimschoots is voldaan. Met deze positieve getallen 
kon niet verhinderd worden dat de financiële positie 
naar beneden toe bijgesteld moest worden. De huidige 
solvabiliteit betreft 56 procent en de liquiditeit 2. Ondanks 
de daling duiden beide getallen toch op een gezond 
financieel huishouden. In overleg met het Ministerie OCW is 
de toerekening van de kosten en de presentatie aangepast. 
In het kader van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende 
cijfers 2013 ook aangepast. 

In 2014 kwamen 118.422 bezoekers op het NDT af, voor 
een van de 186 voorstellingen, verdeeld over 7 nieuwe 
producties, reprises, co-producties en overige activiteiten. 
Binnen deze cijfers hebben we het gemiddeld aantal 
bezoekers van 637 (in 2014) goed weten vast te houden in 
vergelijking tot de 653 bezoekers per voorstelling in 2013. 
Naast deze directe bezoekers hebben we het afgelopen 
jaar ook stevig ingezet op extra activiteiten, maar liefst 
22 activiteiten met 15.471 bezoekers. Extra tevreden 
zijn we met deze cijfers, wanneer gelet wordt op onze 
beleidswijziging om meer in kleinere zalen te gaan spelen 
om zo een nieuw publiek te bereiken. Bijvoorbeeld werd 
het jubileumprogramma 25 Years León & Lightfoot vijfmaal 
in het Theater aan het Spui gespeeld. Deze zaal beschikt 
over 346 stoelen ten opzichte van de ruim 1001 in het 
Lucent Dans Theater. Daarnaast werd in het cultuurplan 
uitgegaan van een hogere bespeling in het Muziektheater te 
Amsterdam. Doordat in dat theater helaas minder speeldata 
beschikbaar zijn, heeft NDT minder kunnen profiteren van 
deze grote zaal. In de jaarrekening zullen we dit nader 
toelichten.

Het aantreden van een nieuwe algemeen directeur, een 
veranderde organisatiestructuur, het investeren op een 
betere buitenlandprogrammering en versterking van 
de ‘derde geldstroom’, door onder meer inzet vanuit 
sponsoring en fondsenwerving, zijn debet aan het positieve 
bedrijfsresultaat. Maar ook de afdeling Educatie deed een 
forse duit in het zakje met een hoog aantal deelnemers van 
15.989 in 408 verschillende presentaties. Hier werd duidelijk 
dat projectmatig werken én een jarenlange investering 
in een uitgebreid educatieaanbod en relatiebestand zich 
uitbetaalt.
De afdeling commercial affairs heeft in 2014 een enorme 
inzet getoond; de meer persoonlijke benadering van 
bezoekers, de nieuwe aanpak van contentmarketing en de 
investering in relaties met theaters in binnen- en buitenland, 
resulteerden in mooie bezoekersaantallen en hoge 
bezettingsgraden, en in grote zichtbaarheid in nationale en 
internationale media en in explosieve online groei; 256.561 

unieke bezoekers via de website, een stijging tot 67.361 
Facebook vrienden, 7.825 volgers via Twitter, 789.914 views 
op YouTube, en de nieuwsbrief die einde 2014 door 15.253 
mensen werd ontvangen. 

Voor 2015 zijn de seizoenplannen afgerond en het 
is daarmee reëel, dat we in 2015 de € 2.500.000 
euro aan publieksinkomsten gaan overstijgen en dat 
daarmee een sluitende begroting (zie vooruitzicht 2015 
in de jaarrekening) wordt gerealiseerd. De overige 
activiteitenkosten worden geheel gedekt door de subsidies 
van gemeente Den Haag en het Ministerie van OCW.
Op grond van de gepresenteerde informatie en 
toelichtingen van de directie heeft de Raad de jaarstukken 
goedgekeurd. Deze zijn gecontroleerd en goedgekeurd 
door Ernst & Young Accountants LLP. Op grond hiervan 
verleent de Raad van Toezicht decharge aan de 
directie voor het gevoerde beleid. De Raad hanteert de 
negen principes van de Code Cultural Governance als 
uitgangspunt voor haar bestuurlijk handelen en heeft 
geconstateerd dat de WNT-norm van toepassing is op de 
directie, maar niet werd overschreden. Ook is vastgesteld 
dat risico’s in voldoende mate worden beheerst. De 
toelichting hierop en de samenstelling van de Raad van 
Toezicht is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 
4.3.

Den Haag, 31 maart 2015

Paul Lightfoot  Janine Dijkmeijer
Artistiek Directeur  Algemeen Directeur
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De gegevens in de weergave van de voorstellingsgegevens 
in de rapportagetool van OCW geven een vertekend 
beeld. Bij het indienen van het jaarplan werd het aantal 
nieuwe producties gevraagd als het aantal balletten. Bij de 
invoering van het systeem werd duidelijk dat deze manier 
van registratie onvoldoende bevredigend werkte. Gekozen 
is om het aantal programma’s te registreren en een apart 
overzicht toe te voegen aangaande het aantal balletten.

Nieuwe Productie 90 50.056
Reprise Productie 54 50.555
Nieuwe Co-Productie 19 2.160
Reprise Co-Productie 1 180
Overige activiteiten 22 15.471
  186 118.422

Hoewel het totaal aantal bezoekers in 2014 schijnbaar 
is teruggelopen, beschouwt NDT het jaar toch als heel 
succesvol. Met 186 voorstellingen werden 118.422 
bezoekers begroet in Den Haag, de rest van Nederland, op 
de buitenlandse tours en met aanvullende activiteiten. De 
tendens in het totaal aantal bezoekers is te duiden als volgt:
•  De keuze om naast de reguliere bespeling van het 

Lucent Dans Theater te kiezen voor projecten op 
bijzondere locaties (programma V – Spiritwalking, 
Motus) en de bespeling van NDT 2 van het veel kleinere 
Theater aan het Spui in Den Haag. NDT 2 speelde 12 

keer in het Theater aan het Spui met een capaciteit van 
346 bezoekers per voorstelling, waardoor ruim 4.500 
bezoekers minder konden worden gerealiseerd. 

•  Ook in Amsterdam speelde een soortgelijk fenomeen, 
doordat de voorstellingen van NDT 1 niet gespeeld 
konden worden in Het Muziektheater. Deze situatie werd 
ingegeven door bezuinigingen van het theater, waardoor 
er planningstechnisch geen goede speeldata meer 
beschikbaar waren. In plaats van het Muziektheater, 
met een capaciteit van ruim 1.500 stoelen, werden er 
daarom een aantal voorstellingen gespeeld in de veel 
kleinere Rabozaal van de Stadsschouwburg. 

•  Een laatste aspect is NDT’s investering in internationale 
touring, waar in 2014 vel sterker dan de afgelopen 
jaren op werd ingezet. In het buitenland zijn 
bezoekersaantallen en zaalcapaciteiten veelal groter. 
De investering vraagt echter tijd en zal zich pas de 
komende jaren echt uitbetalen. 

Het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling in 2014 
bedroeg 637, een vergelijkbaar aantal met de realisatie in 
2013 (653 bezoekers per voorstelling).

Bij sommige voorstellingen wordt opgetreden op plaatsen 
waarvan geen vastgestelde capaciteit bestaat en/of 
waarover geen borderel kan worden verkregen. Bij het 
ontbreken van een borderel kwam de feitelijke bezetting 
door eigen telling tot stand of werd gebruik gemaakt van 

2 PRESTATIEGEGEVENS

Huidig boekjaar (2014) Activiteitenplan Vorig boekjaar

Aantal Aantal bezoeken Aantal Aantal bezoeken Aantal Aantal bezoeken

Totaal aantal producties 16 102951 23 131074 15 109020

Nieuwe eigen producties 7 50056 23 6 41047

Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen) 7 50056 9 6 41047

Reprises 4 50555 13 4 6446

Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen) 4 50555 4 64446

Nieuwe co-producties 4 2160 5 3527

Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen)

Reprises co-producties 1 180

Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen)

Totaal aantal uitvoeringen 164 102951 188 131074 168 109020

Waarvan in de standplaats 61 25052 56 27980 71 28283

Waarvan buiten de standplaats 61 34506 74 40994 54 29794

Waarvan in het buitenland 42 43393 58 62100 43 50943

Totaal aantal overige activiteiten 22 15471 15 10508

2.1 VOORSTELLINGSGEGEVENS MINISTERIE VAN OCW



17
NDT

JAARVERSLAG
2014

een inschatting, waarbij als capaciteit het aantal van de 
bezetting wordt gehanteerd. Deze situatie doet zich voor bij 
besloten voorstellingen, overige activiteiten en uitfestivals. 
Veelal zijn het voorstellingen die besloten en/of gratis 
toegankelijk zijn;

•  884 bezoekers ten tijde van het balletgala van Stichting 
Dansersfonds ‘79

•  4000 bezoekers ten tijde van de nationale 
dankbetuigingsevenement aan voormalig koningin 
Beatrix 

•  260 bezoekers voor een bijeenkomst van private 
donoren

•  295 bezoekers ten tijde van de opening van het film bal 
in het Eye Filmmuseum

•  52 bezoekers voor een bijeenkomst van private donoren 
in Alkmaar

•  300 bezoekers voor een bijeenkomst van private 
donoren in de Hermitage

•  200 bezoekers voor een bijeenkomst van private 
donoren in het Kröller Müller Museum

•  50 bezoekers voor een bijeenkomst van private donoren 
als preview van het Mauritshuis

•  2500 bezoekers ten tijde van de uitmarkt in Amsterdam
•  350 bezoekers voor ten tijde van de museumnacht in 

Den Haag
•  300 bezoekers ten tijden van het samenwerkingsproject 

The Bridge in het kader van 400 jaar diplomatieke 
relaties met Zweden

•  150 bezoekers voor een bijeenkomst van private 
donoren in Londen vanuit de Dutch Master Foundation

2.2 OVERIGE GEGEVENS MINISTERIE VAN OCW
Aantal schooluitvoeringen 4 2305 5 2800 6 2670

Aantal schooluitvoeringen PO 4 2305 6 2670

Aantal schooluitvoeringen VO

Aantal jeugduitvoeringen

Totaal aantal uitvoeringen per productie 10,2 6434,4 0 0 11,2 7268

Totaal aantal educatieve activiteiten 306 7873 242 11298

Registraties / adaptaties voor TV 5 2885000 4 191636

Registraties / adaptaties voor radio

Registraties / adaptaties voor bioscoop 5 30098

Workshops voor amateurs 36 587 16 315 55 1144

Lezingen en inleidingen 62 5224 50 2500 41 3660

Bij educatieactiviteiten wordt regelmatig gebruik gemaakt 
van ruimten zoals studio’s waarbij geen vastgestelde 
capaciteit bestaat en/of waarover door het podium geen 
borderel wordt afgegeven. Bij het ontbreken van een 
borderel kwam de feitelijke bezetting door eigen telling tot 
stand en werd de capaciteit gelijk gehouden aan het aantal 
bezoekers.

Met betrekking tot het aantal registraties voor TV, is gebruik 
gemaakt van kijkcijfers.
•  2480000 kijkers bij de nationale 

dankbetuigingsevenement aan voormalig koningin 
Beatrix 

•  329000 kijkers tijdens de uitmarkt in Amsterdam en 
29000 tijdens de herhalingen van dit evenement.

•  33000 kijkers tijdens de uitzending in kader van de 
Nederlandse Dansdagen en 14000 tijdens de herhaling 
van dit evenement.



18
NDT

JAARVERSLAG
2014

2.3 OVERZICHT BALLETTEN

Onderstaand overzicht toont het aantal producties en 
programma’s van het Nederlands Dans Theater. Dit 
houdt verband met het feit dat de OCW-webapplicatie 
een programma als een productie ziet, terwijl bij NDT een 
programma uit meerdere producties (balletten) bestaat. Als 
een programma minstens één nieuwe productie bevatte, 
werd in de OCW-applicatie ‘nieuw’ ingevuld.

Om dit verschil inzichtelijker te maken, zijn zowel 
volgens de OCW-telling, als de NDT-telling de aantallen 
producties opgenomen. In de OCW-webapplicatie 
hebben wij elk programma van Nederlands Dans Theater 
noodzakelijkerwijs als productie opgegeven, waardoor 
automatisch het aantal producties te laag is. 

Buitenlandse tours worden als één productie gezien, ook 
hier zijn de programma’s vaak per tour verschillend.

2014

Producties (OCW) / 
Programma's (NDT)

Producties (NDT-balletten) OCW-telling 
producties

NDT-telling 
producties

Aantal 
balletten

Nieuw Reprise Nieuw Reprise

Programma B Postscript / B.R.I.S.A. 1 1 1 2

25 Years Leon & 
Lightfoot (Pr. A)

Schubert / Sad Case / Some Other Time /  Subject to 
Change

1 2 2 4

SHOW OFF Gods & Dogs / Sara / Shutters Shut / Cacti 1 4 4

Programma III Hearts Labyrinth / Hello Earth / Stop Motion 1 2 1 3

Programma IV Uprising / In Your Rooms 1 2 2

SPIRITWALKING Spiritwalking 1 1 1

SLEEPING BEAUTY Sleeping Beauty 1 1 1

SEHNSUCHT 
SCHMETTERLING

Sehnsucht / Schmetterling 1 2 2

MOTUS Sad Case / There Four / Schmetterling / Sleeping 
Beauty / Hello Earth

1 1 1

SWITCH '14 1

Overige Activiteiten Shine a Light / Safe as Houses / Swan Song / 
Postscript / Shutters Shut / Sara / I New Then /  
There Four / Stop Motion / Softly

5 5

Internationaal Sehnsucht / Same Difference / Shoot the Moon / 
Memoires D'Oubliettes  / Solo Echo / Schmetterling / 
Chamber / Softly / Stop Motion / Doze / Sara / Shutters 
Shut / B.R.I.S.A. / Cacti / I New Then / Postscript / 
Gods and Dogs / Subject to Change / Left Right Left 
Right / LiNK / Sad Case

1 8 8

Sub-Totaal 7 4 10 23 33

Co-producties Korzo

Up&Coming 
Choreographers

Trivial Friend / False Awakenings / LiNK 1 2 2

Voorjaarsontwaken Gefallen / Sat Cit Ananda / Extranjero / IMG_1314.jpg / 
Isha / Je ne suis pas un poisson rouge / Sinawi / I Go 
/ A Lond Talk to Oneself

1

Here We Live and 
Now

Antonin Comestaz / Fernando Hernando Magadan / 
Wubkje Kuindersma / Rutkay Ozpinar

1

Young Talent Said and Done / Falling Angels / Mellantid / Second 
Person / A place between

1

Hide and Seek Hide and Seek 1

Sub-Totaal 4 1 2 0 2

De balletten welke schuin zijn gedrukt, zijn meer dan één keer opgevoerd, maar één keer geteld.
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3.1 GRONDSLAGEN 
JAARREKENING

WETGEVING EN RICHTLIJNEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 
640. De volgende wet- en regelgeving zijn van toepassing 
op de verantwoording: 
•  Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (op 

basis van het handboek worden afdelingen buiten de 
toepassing verklaard; afdelingen 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 en 16) 

•  In overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving (RJ640)

• Handboek Instellingen 2013-2016
• Regeling op het specifiek cultuurbeleid
• Controleprotocol Instellingen 2013-2016
• Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
• Besluit op het specifieke cultuurbeleid
•  Uitvoeringsvoorschrift subsidies instellingen en 

natuurlijke personen bij de Haagse kaderverordering 
subsidie (UVS)

OPRICHTING
De Stichting Nederlands Dans Theater is statutair opgericht 
op 20 april 1959 en is gevestigd in Den Haag. De datum 
akte laatste statuutwijzigingen betreft 22 september 2014. 
Sinds enige tijd beschikt de Stichting over een ANBI-status.

DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN
De Stichting Nederlands Dans Theater stelt zich statutair als 
doel de bevordering van ballet- en danskunst. 

ALGEMEEN
De waardering van activa en passiva en de bepaling van 
het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 
ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden.

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. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikneming. 

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

BESTEMMINGSFONDS OCW
Het bestemmingsfonds betreft een percentage tussen 
de subsidies verkregen van overheden ten opzichte van 
de totale omzet, afgezet op het verkregen resultaat. Het 
bestemmingsfonds wordt aangesproken op het moment 
dat er sprake is van een negatief exploitatieresultaat.

LANGLOPENDE SCHULDEN 
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

PENSIOENREGELING
De pensioenregeling is een regeling op basis van het 
middelloon en is ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en 
Welzijn. De dekkingsgraad van dit fonds betrof in december 
2014 102%.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET 
RESULTAAT 
Subsidies worden ten gunste van de winst-en-
verliesrekening gebracht in het jaar waarvan de 
gesubsidieerde bestedingen komen. 
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. 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato 
van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd 
op de, tot dat moment in het kader van de dienstverlening 
gemaakte kosten, in verhouding tot de geschatte kosten 
van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van 
deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

3 BALANS EN EXPLOITATIEREKENING
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VENNOOTSCHAPSBELASTING
De Stichting Nederlands Dans Theater is vooralsnog 
niet VPB plichtig. Mocht dit wel gebeuren en tot 
belastingplicht leiden, dan kan de stichting verliezen uit 
voorgaande jaren verrekenen en bijzondere aftrekposten 
voor culturele instellingen toepassen, waardoor geen 
vennootschapsbelasting verschuldigd is.

AANPASSING VERGELIJKENDE CIJFERS 2013 
(PRESENTATIEWIJZIGING)
In overleg met het ministerie OCW is de presentatie van 
de jaarrekening op bepaalde punten gewijzigd. Het gaat 
hier met name om wijzigingen in de toekenning van de 
kosten aan de juiste rubriek. In overleg met het Ministerie 
is besloten dit aan te passen en zijn in het kader van de 
vergelijkbaarheid de cijfers van de exploitatierekening 
2013 ook aangepast. De doorgevoerde aanpassingen 
hebben geen resultaatseffect. Daarnaast heeft een kleine 
aanpassing in de balans plaats gevonden met betrekking 
tot de presentatie van de belastingen en premies. Ook 
hiervoor zijn de vergelijkende cijfers 2013 aangepast.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Als basis van de arbeidsvoorwaarden zijn er door het NDT 
personeelsregelingen opgesteld. De arbeidsvoorwaarden 
sluiten aan op de cao Theater en Dans geldig van 1 januari 
2014 tot 30 juni 2016.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Algemeen: De in deze toelichting opgenomen gegevens 
verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten 
van de omvang van de risico’s die verbonden zijn aan 
zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans 
opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële 
instrumenten dienen ter financiering van de operationele 
activiteiten van de stichting of vloeien direct uit deze 
activiteiten voort. De stichting kent geen transacties in 
derivaten. Het beleid van de stichting is om niet te handelen 
in financiële instrumenten. 
De risico’s uit hoofde van financiële instrumenten zijn 
beperkt vanwege het ontbreken van langlopende financiële 
posities en posities in vreemde valuta. Het beleid is om een 
laag risicoprofiel na te streven.
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende 
schulden: Gezien de korte looptijd van deze instrumenten 
benadert de boekwaarde de waarde in het economisch 
verkeer. 
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3.2 BALANS

DEBET Aangepast Ingediend
A. Vaste Activa

31-dec-14 31-dec-13 31-dec-13
I. Vaste activa
1. Immaterële activa €   - €   - €   - 
2. Materiële vaste activa €  275.619 €  361.270 €  361.270 
3. Finaciële vaste activa €   - €   - €   - 

Totaal Vaste Activa €  275.619 €  361.270 €  361.270 

B. Vlottende activa

II. Voorraden
1. Voorraad Merchandise €  41.933 €  41.729 €  41.729 

III. Vorderingen
1. Debiteuren €  349.710 €  188.926 €  572.364 
2. Voorziening dubieuze debiteuren €  100.000 - €   - €  288 
3. Belastingen en premies sociale verzekeringen €  132.929 €  218.862 €  32.563 
4. Overige vorderingen en overlopende activa €  373.493 €  416.289 €  58.752 
Totaal Vorderingen €  756.132 €  824.077 €  663.967 

IV. Liquide middelen €  1.538.494 €  1.290.746 €  1.290.746 

Totaal Vlottende Activa €  2.336.559 €  2.156.552 €  1.996.442 

Totaal Activa €  2.612.178 €  2.517.822 €  2.357.712 

CREDIT
31-dec-14 31-dec-13 31-dec-13

C. Eigen vermogen

IV. Algemene reserve €  1.450.593 €  1.444.588 €  1.444.588 
V. Bestemmingsfonds OCW €  6.664 €   - €   - 
VI. Bestemmingsreserve €  7.528 €  7.528 €  7.528 

Totaal Eigen Vermogen €  1.464.785 €  1.452.116 €  1.452.116 

D. Kortlopende schulden
1. Crediteuren €  59.300 €  29.860 €  248.609 
2. Belastingen en premies sociale verzekeringen €  109.856 €  179.928 €  19.818 
3. Overige schulden en overlopende passiva €  978.238 €  855.918 €  637.169 

Totaal kortlopende schulden €  1.147.393 €  1.065.706 €  905.596 

Totaal Passiva €  2.612.178 €  2.517.822 €  2.357.712 

Liquiditeit = (vorderingen + liquide middelen) / kortlopende schulden  2,0  2,0  2,2
Solvabiliteit = (Reserves* + Voorziening) / activa  56%  58%  62%
* Let op dat in deze berekening het Bestemmingsfonds OCW niet als reserve wordt beschouwd.
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In het afgelopen jaar hebben er geen investeringen en 
desinvesteringen plaatsgevonden. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs. 

B. VLOTTENDE ACTIVA

II. Voorraden
Onder voorraden zijn opgenomen de merchandise 
artikelen welke worden verkocht tijdens voorstellingen 
en via de website. Daarnaast wordt onder deze post de 
vooruitbetaalde kosten opgenomen voor Balletten die 
in 2015 worden gepresenteerd. Een voorziening voor 
incourante voorraden wordt niet noodzakelijk geacht.

III. Vorderingen
Onder vorderingen zijn verschillende posten opgenomen, 
waaronder:

Debiteuren € 349.710
Voorziening dubieuze debiteuren € -100.000
Belastingen en premies sociale verzekeringen € 132.929
Overige vorderingen en overlopende activa € 373.493
 € 756.132 

Onder de post debiteuren zijn bedragen opgenomen 
met betrekking tot uitstaande facturen van verschillende 
schouwburgen en samenwerkingsovereenkomsten zoals 

onze Founding partners en de Stichting Vrienden NDT. Het 
betreft in alle gevallen een lopende afspraak, waarvan het 
groten deel (circa 80%) inmiddels is voldaan.
De voorziening dubieuze debiteuren betreft een 
co-productie met The Norwegian Opera. Door 
onduidelijkheden in de planning, is het contract niet 
getekend en is het onzeker of er ruimte bestaat in het 
speelplan om de voorstelling ten uitvoer te brengen. 
Onder de post belastingdienst en premies sociale 
verzekeringen is een bedrag opgenomen van € 105.819 
aangaande de belastingdienst met betrekking op de te 
ontvangen omzetbelasting over de maand december 2014.
De overige vorderingen bestaan voornamelijk uit nog te 
ontvangen bedragen 2015, waaronder een facturen à € 

82.000 te ontvangen sponsorbijdragen, € 73.000 vanuit 
de Dutch Master Foundation, € 35.000,- aangaande 
samenwerkingsverbanden vanuit Stuttgart en het 
Koninklijk Conservatorium en € 20.000 vanuit de Stichting 
Vriendenfonds NDT. Daarnaast is er een bedragen 
opgenomen van de inmiddels ontvangen rente à € 16.678. 
De overige bedragen zijn kleiner dan € 10.000,-.

IV. Liquide middelen
Het saldo dat gezamenlijk op de kas en giro is opgenomen 
betreft € 1.538.494, dit saldo is vrij beschikbaar. Het bedrag 
van € 9.073 bestaat uit een bankgarantie met betrekking tot 
het huurcontract aangaande de Weimarstraat en staat niet 
vrij ter beschikking.

3.3 TOELICHTING OP DE BALANS

A: VASTE ACTIVA
I. Materiële vaste activa

aanschaf-
waarde 
1/1/2013

% cumulatieve 
afschrijvingen 
1/1/2013

boekwaarde 
31/12/2013

inves-
teringen

des-
inves-
teringen

afschrijvingen boekwaarde 
31/12/2014

Inventaris €  223.947 10% €  107.026 €  116.921 € - € - €  14.107 €  102.813 

Inrichting €  61.787 10% €  61.787 €  - € - € - €  - €  - 

Geluid-, beeld- en 
lichtapparatuur

€  1.330.911 10% - 33% €  1.179.475 €  151.436 € - € - €  47.884 €  103.554 

Gereedschap €  62.884 10% - 20% €  40.488 €  22.396 € - € - €  3.904 €  18.492 

Automatisering €  359.767 25% €  349.461 €  10.306 € - € - €  5.011 €  5.295 

Atelier / zwembad €  68.099 10% €  60.177 €  7.922 € - € - €  1.081 €  6.841 

Instumenten €  23.012 10% €  23.012 €  - € - € - €  - €  - 

Nieuw-Vennep €  87.680 10% €  55.036 €  32.644 € - € - €  8.768 €  23.876 

Trainingsfaciliteiten €  24.784 10% €  16.109 €  8.675 € - € - €  2.478 €  6.199 

Verbouwing Kantine €  24.191 10% €  13.220 €  10.971 € - € - €  2.419 €  8.552 

totaal €  2.267.062 €  1.905.794 €  361.268 € - € - €  85.653 €  275.619 
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Bestemmingsreserves:
•  Bestemmingsreserve OCW: De bestemmingsreserve 

restant subsidie 2009-2012 is door het NDT inmiddels 
aangewend waarmee het saldo € 0,- bedraagt. 
Met het positieve resultaat van € 12.669 wordt 
het eigen vermogen versterkt en wordt er € 6.664 
toegevoegd aan het bestemmingsfonds OCW 
2013-2016. Dit betreft een verplichting om jaarlijks 
niet-bestede subsidiebedragen te reserveren in het 
Bestemmingsfonds OCW en zijn daarmee niet vrij 
beschikbaar (Handboek Instellingen 2013-2016). Bij 
een positief exploitatieresultaat vindt toerekening plaats 
aan het bestemmingsfonds. Voor die toerekening 
geldt het aandeel OCW-subsidie in de totale baten als 
uitgangspunt en voor het NDT betreft dat 53% van het 
resultaat. 

•  Bestemmingsreserve Stichtingskapitaal: Op 20 april 
1959 is in het kader van de oprichting een bedrag van  
€ 45 gestort. Dit bedrag is statutaire vastgelegd en 
dient als zodanig te worden behouden. 

•  Bestemmingsreserve Medisch Plan: Deze reserve is 
in 2010 gevormd uit het positieve exploitatieoverschot 
om hiermee de gepresenteerde plannen (in o.m. 
zelfevaluatie en visitatierapport) van de artistiek 
directeur na goedkeuring door de Raad van Toezicht te 
kunnen verwezenlijken. 

C: EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

Algemene reserve 1/1/2014 € 1.444.588 

Toevoeging resultaat 2014 € 6.005 

Algemene reserve 2014 € 1.450.593 

Bestemmingsfonds OCW

Resultaat bestemmingsreserve restant 
subsidie 2009-2012 per 1/1/2014

€ - 

Resultaat naar bestemmingsfonds 2013-2016 
per 31/12/2014

€ 6.664 

Bestemmingsfonds OCW € 6.664 

Bestemmingsreserve Stichtingskapitaal

Resultaat naar bestemmingsreserve 
Stichtingskapitaal 1/1/2014

€ 45 

Toevoeging bestemmingsreserve 
Stichtingskapitaal 2014

€ - 

Bestemmingsreserve Stichtingskapitaal 
2014

€ 45 

Bestemmingsreserve Medisch Plan

Resultaat naar bestemmingsreserve 
Medisch Plan 1/1/2014

€ 7.483 

Toevoeging bestemmingsreserve 
Medisch Plan 2014

€ - 

Bestemmingsreserve Medisch Plan 2014 € 7.483 

Totaal € 1.464.785 
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D: KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren
Als schulden aan leveranciers is een totaalbedrag van  
€ 59.300 opgenomen. Waaronder € 46.000,- aan nog te 
betalen aan choreografen en € 23.500,- met betrekking tot 
transportkosten. De overige bedragen zijn kleiner dan 
€ 10.000,-. 

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Opgenomen is het te betalen pensioenbedrag van 
de maand december, welke is voldaan begin 2015. 
Daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor de betaling 
aan de Omscholing Dansers Nederland (voormalige 
omscholingsregeling). 

Overige schulden en overlopende passiva
In deze post is de reservering van vakantiegelden en dagen 
opgenomen van € 351.238,-. De reserve vakantiegeld 
betreft een reservering voor de periode juni 2014 tot en met 
31 december 2014, op basis van 8 %, verhoogd met het 
werkgeversaandeel pensioenpremie en sociale lasten.
Daarnaast is er een bedrag opgenomen voor de Vrienden 
NDT à € 70.013,-. Dit bedrag ontstaat doordat met 
de Stichting Vrienden NDT overeengekomen is om de 
middelen direct door het NDT te laten beheren. 
Onder de post Fondsen zijn bedragen à € 180.000,- 
opgenomen die reeds zijn ontvangen, maar betrekking 
hebben op projecten voor 2015.
Binnen onze samenwerking met KORZO is het project Here 
we Live Now à € 75.500,- nog niet afgerekend.
Per kwartaal worden de diverse muziekrechten per 
programma afgerekend. De openstaande à 28.170,- 
muziekrechten zullen nog moeten worden verrekend.
De diversen te betalen bedragen betreffen vooral 
ingekomen facturen voor productie- en voorstellingskosten 
over het afgelopen jaar, waaronder een afrekening met 
DMC à € 82.000,-. 

E: NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE 
VERPLICHTINGEN:

Leaseverplichtingen
Voor de multifunctional is een operationeel leasecontract 
aangegaan. Dit contract is door DMC opgesteld met een 
maandelijkse termijn van € 1.038 en een duur van drie jaar. 
De ingangsdatum betrof augustus 2014.

Langdurige verplichtingen
Er loopt er nog een huurovereenkomst met Woningbeheer 
N.V. (pand Weimarstraat) met een maandelijkse huur van 
€ 3.139 met een looptijd tot en met 31 februari 2016. In dit 
pand bevinden zich kamers die aan dansers van NDT 2 
worden onderverhuurd.

De huisvesting bestaat uit een pand en een aantal 
aanvullende ruimtes die worden gehuurd op jaarbasis van 
het DMC met een maandelijkse termijn van € 59.122,-, 
exclusief de kosten voor OZB, onderhoud, verzekeringen, 
energie en water. Alle huurpenningen worden jaarlijks 
geïndexeerd.
Daarnaast is het NDT verplicht een minimum aantal 
dagen per jaar het Lucent Danstheater te huren: 42 
voorstellingsdagen en 42 repetitiedagen. De vergoeding 
per dag bedraagt respectievelijk 
€ 5.006,- en € 4.479.- per keer. Voorts is het NDT verzocht 
om garant te staan voor de bezetting op de dagen dat er 
voorstellingen worden gegeven door NDT.
Vanaf het seizoen 2015/2016 start de periode van 
tijdelijke huisvesting tot de geplande oplevering van het 
Spuikwartier. Onderhandelingen voor een nieuwe huur 
en bespelingsovereenkomst gedurende de periode van 
tijdelijke huisvesting betreffende het te verkleinen Lucent 
Danstheater en de bespeling op het Zuiderstrandtheater op 
Scheveningen moeten nog worden gevoerd. 
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3.4 EXPLOITATIEREKENING 

Aangepast Ingediend
fte Jaarverslag 

2014
Begroting 
2014

Jaarverslag 
2013

Jaarverslag 
2013

op basis van
Baten CP 13/16

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten totaal
1.a - Publieksinkomsten buitenland €  1.070.813 €  750.000 €  1.228.980 €  729.345 

- Publieksinkomsten binnenland totaal €  1.348.817 €  1.547.000 €  1.396.570 €  868.025 

1.b        Waarvan recette €  676.226 €  1.057.000 €  743.114 €  743.114 
       Waarvan uitkoop €  420.889 €  490.000 €  464.507 €  464.507 
       Waarvan partage €  150.777 €  - €  88.863 €  88.863 
       Waarvan overige publieksinkomsten €  100.925 €  - €  100.086 €  428.459-
       Waarvan waardering Vrijkaarten €  - €  - €  - €  - 

2. - Sponsorinkomsten
       Waarvan overige sponsorinkomsten €  792.607 €  730.000 €  641.395 €  770.640 

- Overige inkomsten
3.        Waarvan vergoedingen van coproducenten €  125.000 €  - €  100.000 €  - 

       Waarvan overig inkomsten €  152.819 €  50.000 €  67.772 €  903-

Indirecte opbrengsten
4.        Waarvan overige opbrengsten €  31.755 €  - €  33.700 €  33.700 

Totale opbrengsten €  3.521.811 €  3.077.000 €  3.468.417 €  2.400.807 

Subsidie / bijdragen
5.1 Structurele subsidie OCW €  6.515.281 €  5.920.000 €  6.494.369 €  6.494.369 
5.2 Structurele subsidie gemeente €  2.067.929 €  1.934.000 €  2.031.364 €  2.031.364 

Overige subsidies / bijdrage uit publieke middelen €  - €  - €  57.250 €  - 
Overige bijdrage uit private middelen, waarvan bedrijven €  282.040 €  50.000 €  152.623 €  23.378 
Totale subsidie / bijdragen €  8.865.250 €  7.904.000 €  8.735.606 €  8.549.111 

Totale baten €  12.387.061 €  10.981.000 €  12.204.023 €  10.949.918 

Lasten
6. Beheerlasten personeel

       Waarvan vast contract 16,1 €  1.282.189 €  1.474.000 €  1.023.237 €  1.635.294 
       Waarvan tijdelijk contract €  - €  - €  - €  - 
       Waarvan inhuur €  153.644 €  - €  153.674 €  - 

7. Beheerlasten materieel €  2.041.793 €  1.635.000 €  2.082.224 €  1.658.477 
Totale beheerlasten €  3.477.626 €  3.109.000 €  3.259.135 €  3.293.771 

8. Activiteitenlasten personeel
       Waarvan vast contract 90,2 €  4.954.905 €  5.594.000 €  4.773.132 €  6.046.695 
       Waarvan tijdelijk contract €  - €  - €  - €  - 
       Waarvan inhuur €  679.365 €  - €  936.622 €  - 

9. Activiteitenlasten materieel €  3.279.260 €  2.293.000 €  3.946.448 €  2.342.545 
Totale activiteitenlasten €  8.913.530 €  7.887.000 €  9.656.202 €  8.389.240 

Totale lasten €  12.391.156 €  10.996.000 €  12.915.337 €  11.683.011 

Saldo uit gewone bedrijfsvoering €  4.095- €  15.000- €  711.313- €  733.093-

10. Saldo rentebaten en - lasten €  16.764 €  15.000 €  32.688 €  54.468 

Exploitatieresultaat (winst) €  12.669 €  - €  678.625- €  678.625-

% Eigen inkomstennorm OCW 40,7% 39,2% 40,3% 27,8%

% Eigen inkomstennorm OCW benoemd in subsidiebesluit betreft 25,5% medio 2016
Exclusief het inzicht dat 20% van de gemeentelijke subsidie, als voorwaarde geldt binnen de samenwerking met Korzo.

De begroting 2014 betreft de begroting zoals ingediend bij het ministerie OCW zijnde  
de cultuurplanbegroting 2013/2016 en is bepaald op basis van het jaar 2013.



26
NDT

JAARVERSLAG
2014

In de jaarrekening 2013 werd de exploitatierekening niet 
opgesteld volgens het voorgeschreven model vanuit het 
handboek van het ministerie. In de periode van oplevering 
was de toenmalige controller met pensioen gegaan en werd 
de overgang naar een nieuw cultuurplan periode daarmee 
onvoldoende begeleid. Het is daarom dat er een aangepast 
versie is opgesteld.

De begroting 2014 betreft de cultuurplanbegroting 13/16 op 
basis van het jaar 2013.

3.5 TOELICHTING 
EXPLOITATIEREKENING

In de jaarrekening wordt de realisatie vergeleken 
met het jaarplan, cultuurplan en de realisatie van het 
voorgaande jaar. De diverse vergelijkingen zijn nodig 
voor verantwoording aan het Ministerie van OCW en de 
gemeente Den Haag. Voor de gemeente wordt jaarlijks een 
jaarplan opgesteld, waarna de beschikking volgt. Voor het 
ministerie is een jaarplan geen verplichting en dient het 
cultuurplan als uitgangspunt. Wanneer de realisatie wordt 
vergeleken met het cultuurplan zijn er materiële wijzigingen 
te benoemen. Deze zijn verklaarbaar doordat de extra 
gerealiseerde inkomsten ondersteund worden door een 
forse verhoging van onze output en daarmee een beslag 
leggen op onze middelen. Het bedrijfsresultaat van  
€ 12.669 positief is daarvan de bevestiging, waarvan  
€ 6.664 als bestemmingsfonds OCW zal worden 
aangemerkt.
Binnen dit positieve resultaat is een eenmalige meevaller 
opgenomen met betrekking tot € 58.750 aan niet 
besteedde KORZO-gelden, waarvan de kosten pas in 2015 
zullen worden gemaakt. Bovendien is er een uitzonderlijk 
hoog ziekte verzuimcijfer te vermelden en aangezien we 
als eigenrisicodrager de kosten zelfstandig financieren, 
is het bedrag van ruim € 150.000 vermeldenswaardig. 
Daarnaast wordt van het NDT verwacht (garantiestelling), 
dat er 42 repetitiedagen en 42 voorstellingsdagen worden 
afgenomen van Dans- en Muziekcentrum Den Haag (DMC). 
Er werden 10 minder voorstellingen geprogrammeerd, wat 
een geldelijke waarde vertegenwoordigd van € 50.060,-. 
Tot slot werd gedurende het jaar rekening gehouden met 
een co-productiebijdrage van € 100.000 vanuit het Noors 
Opera Huis. Echter richting het einde van het jaar bleek, 
dat het contract niet getekend werd, omdat er inhoudelijke 
aanpassingen werden gemaakt met betrekking tot de 
bespeling in 2015.

BATEN:
Publieksinkomsten zijn lager dan begroot (onze ambitie) 
maar wel gestegen met 5% vergeleken tot het cultuurplan 
(begroting 2014). De hogere publieksinkomsten 
werden bereikt door het realiseren van relatief hoge 
bezettingsgraden. Dit ondanks dat er een iets lager 
bespelingsniveau van 186 voorstellingen in vergelijking tot 
de geplande 188 volgens het cultuurplan werd gerealiseerd. 
De inkomsten uit sponsoring en fondsenwerving konden 
in 2014 flink groeien tot ruim 1,2 miljoen euro. Dit effect is 
ook goed terug te zien binnen de post ‘overige bijdrage 
uit private middelen’. Hier werd door de samenwerking 
met Ammodo € 100.000 extra inkomsten gerealiseerd. 
Binnen deze post zijn ook de extra bijdragen opgenomen 
van het Fonds 1818 en VSB Fonds. Beide fondsen hebben 
bijgedragen aan het succesvolle educatie project ‘Beleef 
NDT mee in de klas’. 
De subsidie van OCW betreft een vierjaarlijkse toekenning 
op basis van de cultuurplanperiode (subsidiebesluit d.d. 
18 september 2012 / nr. 437757) en wordt per periode 
geëvalueerd, waarbij de jaarrekening geldt als een 
tussentijdse verantwoording. Belangrijke voorwaarden 
betreft gemiddeld aantal bezoeken, scholieren en de eigen 
inkomstennorm. De gemeente Den Haag kent haar subsidie 
ook toe op basis van een cultuurplanperiode, echter de 
hoogte van het bedrag wordt op basis van een jaarplan 
aangevraagd. Het afgelopen jaar werd door het ministerie 
en de gemeente de reguliere indexering toegepast en zijn 
de subsidies tot 2013 vastgesteld. Alle overige inkomsten 
die resteren zijn incidenteel van aard.

BEHEERSLASTEN: PERSONEEL & MATERIEEL
Binnen deze post is ten opzichte van 2013 een 
negatief verschil van € 255.667 ontstaan. Naast de 
structurele verhoging van het aantal werkuren naar een 
38-urige werkweek, zijn er binnen de personeelslasten 
twee eenmalige posten opgenomen. Het betreft een 
ontslagvergoeding en daarnaast werd het secretariaat 
in 2013 tijdelijk betrokken via een uitzendbureau, 
waardoor deze in de cijfermatige vergelijking niet wordt 
meegenomen. 
Binnen de beheerslasten materieel is echter een daling 
ingezet. Binnen deze daling is bovendien de voorziening 
van de post dubieuze debiteuren à € 100.000 genomen. In 
het totaal is de daling daarmee substantieel. De materiële 
beheerslasten bestaan uit € 1.307.451,- aan huisvesting, 
€ 648.690 aan organisatie/kantoorkosten en € 85.652 aan 
afschrijvingskosten.
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ACTIVITEITENLASTEN: PERSONEEL & 
MATERIEEL
Door de inzet van een vijfde programma voor NDT 1, het 
educatieproject ‘Beleef NDT in je klas’ en mede door het 
hoge ziekteverzuim dienden extra middelen te worden 
ingezet. Echter afgezet tegen het verslagjaar 2013 is er 
substantieel minder uitgegeven. Niet alleen werd het 
verzuim door medewerkers intern opgevangen. Maar 
gezien de slechte financiële resultaten van de voorgaande 
jaren, is een geheel andere werkwijze gekozen. De 
mogelijke overschrijding binnen het totale activiteiten 
budget werd dit jaar grotendeels voorzien en versterkt door 
de extra bijdragen vanuit diverse fondsen; het Ammodo 
fonds, het VSB-fonds, Fonds 1818 en natuurlijk onze 
Vrienden. Ook is er het afgelopen jaar separaat gewerkt aan 
een kostenbesparingsprogramma. Een bijkomend aspect is 
dat één co-productie met KORZO is geprogrammeerd voor 
begin 2015. Het budget van € 58.750 is daarmee niet in dit 
verslagjaar verantwoord. 

3.6 VOORUITZICHT 2015

Voor het ministerie van OCW wordt voorafgaand aan de 
cultuurplanperiode een begroting opgeleverd. De gemeente 
verlangt daarnaast een jaarlijkse aanpassing. Afgelopen 
oktober is voor 2015 een sluitende begroting ingediend, 
waarmee aan deze voorwaarde is voldaan.  

In 2015 zal de verbouwing van het Spuikwartier 
aanvangen. Verwacht wordt dat de bezettingsgraad in 
het Zuiderstrandtheater lager zal zijn in vergelijking tot die 
van het Lucent Danstheater. Voor mogelijk tegenvallende 
inkomsten staat de gemeente deels garant, echter een 
risico blijft bestaan op dit punt en zeker voor wat betreft 
het realiseren van onze publieksaantallen. We treffen op 
dit moment maatregelen om dit te beperken, zo worden de 
bespelingen in aanvullende locaties onderzocht en worden 
tournees naar het buiteland uitgebreid.
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4.1 PERSONEELSOVERZICHT

Binnen de vaste formatie wordt rekening gehouden met 
drie stageplaatsen. Twee stageplaatsen zijn toebedeeld 
aan NDT 2 voor aanstormend talent en daarnaast werkt 
de afdeling educatie met een stagiaire. In 2014 werd in het 
totaal 2,37 fte gebruikt, waarvan 0.78 fte voor de afdeling 
educatie. 
Bij de afdeling personeelszaken en secretariaat werd in het 
verslagjaar 2013 gewerkt met een secretaresse, betrokken 
vanuit een uitzendbureau. Deze werd vervolgens in het 
jaarplan 2014 gerekend tot de vaste formatie. Tegelijkertijd 
werd in 2014 afscheid genomen van de manager 
bedrijfsvoering. Door deze ontwikkeling ontstaat er een 
fluctuatie in fte-bezetting.

Wat betreft de afdeling financiële administratie werd er 
in het jaarplan van 2013 van uitgegaan dat - nadat de 
controller met pensioen zou gaan - deze taken naar 
de manager bedrijfsvoering zouden kunnen worden 
overgeheveld. Gezien het wegvallen van werkzaamheden 
van de manager bedrijfsvoering is uiteindelijk toch 
geworven op deze functie. 
Binnen het ensemble zijn meer dansers aangetrokken, 
omdat er enkele medewerkers met zwangerschapsverlof 
gingen en deze functies tijdelijk opgevuld dienden te 
worden. In al deze gevallen is rekening gehouden met 
loondoorbetaling vanuit de verzekering, daarmee is dit 
budgettair neutraal opgelost. 
Afgelopen jaar is het besluit genomen om van een 
37,5-urige naar een 38-urige werkweek te gaan. Met dit 
besluit zijn de loonkosten met gelijke trend gestegen.

4 PERSONEEL

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2014 Jaarverslag 2013

Personeel: Beheer / bedrijfsvoering

Directie 1,85 1,83 1,00

Bedrijfsvoering

Personeelszaken / secretariaat 2,40 3,44 2,37

Finaciële administratie 2,83 1,96 1,96

Algemene en huishoudelijke zaken 0,20 0,00 0,00

5,42 5,40 4,33

Commercial Affairs

Marketing 5,84 5,64 6,00

Sponsoring 2,94 3,00 4,00

8,78 8,64 10,00

Personeel: Activiteiten

Artistieke staf 6,25 6,25 6,70

Company Managment 5,00 5,00 5,00

Dansers / NDT 1 & NDT 2 46,85 45,08 47,00

Kleedsters 2,90 2,80 3,12

Kostuumatelier 4,00 4,00 4,00

Techniek 18,40 18,63 18,63

Productie 1,12 1,00 1,69

Educatie 4,95 4,93 5,20

89,46 87,70 91,34

Totaal 105,51 103,57 106,67

Waarvan stagaires NDT 1,59 behorend tot vaste formatie

Waarvan stagaires educatie 0,78 niet behorend tot vaste formatie
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Wegens het verstrijken van de statutaire zittingstermijn 
zullen we beging 2015 afscheid nemen van mevrouw M.T.H. 
de Graay Fortman en de heer J.G. van der Werf. Momenteel 
loopt de wervingsprocedure en worden partijen hierover 
geïnformeerd, zodat de overdracht goed verloopt.
Het bestuur hanteert de Code Cultural Governace als 
uitgangspunt van bestuurlijk handelen. Conform deze code 
wordt het functioneren van bestuur en directie en de Raad 
van Toezicht alsmede de kwaliteit van het totale bestuurlijke 
samenspel binnen de stichting regelmatig getoetst op basis 
van de negen principes, welke zijn; 

1. Verantwoordelijkheid en toepassing
2. Besturingsmodel
3. Taak en werkwijze bestuur
4. Rechtspositie en bezoldiging
5. Taak en werkwijze toezichthouder
6. Deskundigheid, diversiteit
7. Inzet en vergoeding
8. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties
9. Financiële verslaggeving

4.3 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING NEDERLANDS DANS THEATER

Naam Statutaire functie/Portefeuille Benoeming Einde Termijn Zittingstermijn

Mw. M.T.H. (Marry) de Gaay Fortman Portefeuille Juridische Zaken 01-01-2006 01-01-2015 Derde Termijn

Dhr. J.G. (Johan) van der Werf Vice-Voorzitter 01-01-2006 01-01-2015 Derde Termijn

Dhr. E.W. (Edgar) Koning Portefeuille Financiële Zaken 01-10-2008 01-10-2017 Derde Termijn

Mw. A.L.L. (Alexandra) Jankovich Portefeuille Marketing & Sponsoring 01-09-2008 01-09-2017 Derde Termijn

Dhr. A.F. (Ab) van der Touw Voorzitter 12-05-2011 12-05-2017 Tweede termijn

Mw. M. (Maryem) van den Heuvel Portefeuille Internationale Zaken 01-09-2010 01-09-2016 TweedeTermijn

Dhr. P.W. (Pim) Waldeck Portefeuille Internationale Zaken 08-01-2013 08-01-2016 Eerste Termijn

4.2 ZIEKTEVERZUIM 2014

In het kalenderjaar 2014 was het ziekteverzuimpercentage 
6,38%. Dit is 3,24% hoger dan in 2013.
Het lange ziekteverzuim is wat hoger dan in 2013. Dit 
komt door drie langdurige ziektegevallen. Deze collega’s 
zijn nog niet volledig gereintegreerd. Het verloop van het 
ziekteverzuimpercentage gedurende het jaar van 2008 tot 
eind 2014 toont dat het om een uitzonderlijke situatie gaat. 

Verzuimhistorie
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4.4 WNT-norm

Met de nieuwe wet (WNT) die op 1 januari 2013 is 
ingegaan, is de Wet Openbaarmaking Uit Publieke 
middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) vervallen. 
In 2015 moeten organisaties rapporteren over 2014. De 
regels voor de (semi)publieke sector zijn vastgelegd in de 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT). Deze regels gelden onder 
andere:
•  Topfunctionarissen mogen niet meer verdienen dan het 

wettelijke maximum: de WNT-norm. Jaarlijks wordt dit 
bedrag vastgesteld in een ministeriële regeling. 

•  Voor zorgverzekeraars geldt niet de WNT-norm, maar 
een sectorale norm.

•  Topfunctionarissen moeten altijd openbaar maken wat 
zij verdienen, of dit nu meer of minder is dan de norm.

• Een ontslagvergoeding is maximaal € 75.000.
•  Bonussen, winstdelingen en andere vormen van 

variabele beloning zijn niet toegestaan.

Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen niet 
meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. 
Dit wordt normering van topinkomens genoemd, wat voor 
2014 € 230.474 betreft.
De wet WNT geldt onder andere voor bestuurders van 
publieke instellingen, zoals ministeries. Ook semi-
publieke organisaties moeten zich eraan houden, zoals 
ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen.

Vanuit de Code of Cultural Governance wil het NDT 
transparantie geven in haar bestuurderssalarissen. In 
onderstaande analyse is inzichtelijk gemaakt dat voor beide 
directieleden de WNT-norm niet wordt overschreden. Het is 
bekend dat met ingang van 2015 het algemene wettelijke 
bezoldigingsmaximum is verlaagd naar € 178.000,-.

 naam J.C. Dijkmeijer P.A. Lightfoot

 functie algemeen directeur artistiek directeur

 duur dienstverband mrt t/m dec jan t/m dec

 parttime percentage 100% 100%

 beloning € 87.171 € 94.020 

 uitbetaald vakantiegeld € 2.193 € 7.497 

 Voorziening ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn € 12.414 € 13.333 

 sociale verzekeringspremies werkgever € 7.951 € 9.327 

 vaste onkostenvergoedingen € 1.748 € -   

 variabele onkostenvergoedingen € 916 € 713 

 beëndigingsuitkering  n.v.t.  n.v.t. 

 jaarbeëindiging € 343 € 400 

 Totaal bij 10 maanden (83% dienstverband) € 112.737 

 Totaal bij 12 maanden € 135.285 € 125.290 

 WNT-norm 2014 € 230.474 € 230.474 



31
NDT

JAARVERSLAG
2014

OVERIGE GEGEVENS

© RAHI REZVANI HELLO EARTH (2014) MARCO GOECKE
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5.1 VOORSTEL STATUTAIRE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

In de statuten is opgenomen dat: het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies van de rijksoverheid, 
gemeente, recettes, bijdragen van begunstigers en alle overige baten. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met 
de subsidievoorwaarde van het Ministerie van OC&W ten aanzien van het bestemmingsfonds.

5.2 VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2014

In het boekjaar 2014 werd een resultaat gerealiseerd van € 12.669. Van de baten wordt 53% (subsidie OCW / totale baten) 
toegevoegd aan het bestemmingsfonds OCW, een bedrag à € 6.664. Bestedingen van deze gelden worden alleen aan dit 
fonds onttrokken op het moment dat er sprake is van een negatief exploitatieresultaat. Met het restant wordt de algemene 
reserve versterkt en de geformeerde bestemmingsreserves blijven onveranderd. Onttrekking van de algemene reserve 
geschied in afstemming met de Raad van Toezicht aangezien deze middelen het weerstandsvermogen van de stichting 
betreft. Het resultaat is als zodanig verwerkt in de balans.

5.3 BESTEMMING RESULTAAT 2013

In het boekjaar 2013 werd een negatief resultaat gerealiseerd van € 678.625. De bestaande bestemmingsfondsen OCW 
en gemeente werden hiermee geheel toegepast. Daarnaast is de bestemmingsreserve Innovatie en Strategieontwikkeling 
benut en vrijgevallen.

5.4 GEBEURTENIS NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per 
balansdatum.

5 OVERIGE GEGEVENS



33
NDT

JAARVERSLAG
2014

BIJLAGEN

© RAHI REZVANI UPRISING/IN YOUR ROOMS (2014) HOFESH SHECHTER
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Van het NDT wordt verwacht (garantiestelling), dat er 42 repetitiedagen en 42 voorstellingsdagen worden afgenomen van 
de huis (DMC). Er werden 10 minder voorstellingen geprogrammeerd, wat een geldelijke waarde vertegenwoordigd van 
€ 50.060,-. Daarnaast wordt van de gemeentelijk subsidie 20% gereserveerd voor talentontwikkeling in samenwerking met 
KORZO.

BIJLAGE 1: EXPLOITATIE 2014 T.B.V. DE GEMEENTE DEN HAAG

Jaarrekening 2014

Begroting 2014 
Gemeente

Realisatie 2014

Totale opbrengsten 3.465.000 3.721.811

 Directe opbrengsten 3.465.000 3.677.723

  Publieksinkomsten totaal 2.470.000 2.318.705
   Publieksinkomsten buitenland 0 1.070.813
   Publieksinkomsten binnenland 0 1.247.893

  Sponsorinkomsten 945.000 992.607

  Overige inkomsten 50.000 366.411

 Indirecte opbrengsten 0 44.088

  Diverse inkomsten 0 44.088

Totale subsidies en bijdragen 8.111.157 8.665.250

 Subsidies 8.061.157 8.583.210

  Meerjarige subsidie misterie OCW of cultuurfondsen 6.126.157 6.515.281

  Meerjarige subsidie provincie 0 0

   Subsidie gemeente Den Haag ikv Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 1.935.000 2.067.929

  Overige subsidies gemeente Den Haag 0 0

  Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen 0 0

 Overige bijdragen uit private middelen 50.000 82.040

  waarvan particulieren incl. vriendenverenigingen 50.000 82.040

  waarvan bedrijven 0 0

  waarvan private fondsen 0 0

  waarvan goede doelenloterijen 0 0

TOTALE BATEN 11.576.157 12.387.061

 Totale beheerslasten 3.315.000 3.323.982

  Beheerlasten personeel 1.680.000 1.423.833

  Beheerlasten materieel 1.635.000 1.900.149

 Totale activiteitenlasten 8.276.157 9.067.174

  Activiteitenlasten personeel 5.730.157 6.201.512

  Activiteitenlasten materieel 2.546.000 2.865.663

TOTALE LASTEN 11.591.157 12.391.156

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -15.000 -4.095

  Saldo rentebaten en -lasten 15.000 16.764

  Saldo buitengewone baten en lasten 0 0

  Toevoeging / onttrekking reserves en fondsen 0 0

SALDO | EXPLOITATIERESULTAAT 0 12.669
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BIJLAGE 2:  SPECIFICATIE EDUCATIE 2014  
T.B.V. DE GEMEENTE DEN HAAG

Begroting 2014 
Gemeente

Realisatie 2014

Totale opbrengsten 106.950 127.685

 Directe opbrengsten 88.950 104.532

  Publieksinkomsten totaal 1.000 3.607

   Publieksinkomsten buitenland 0 0

   Publieksinkomsten binnenland 1.000 3.607

  Sponsorinkomsten 0 0

  Overige inkomsten 87.950 97.318

 Indirecte opbrengsten 18.000 23.153

  Diverse inkomsten 18.000 23.153

Totale subsidies en bijdragen 0 0

 Subsidies 0 0

  Meerjarige subsidie misterie OCW of cultuurfondsen 0 0

  Meerjarige subsidie provincie 0 0

  Subsidie gemeente Den Haag ikv Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 0 0

  Overige subsidies gemeente Den Haag 0 0

  Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen 0 0

 Overige bijdragen uit private middelen 0 0

  waarvan particulieren incl. vriendenverenigingen 0 0

  waarvan bedrijven 0 0

  waarvan private fondsen 0 0

  waarvan goede doelenloterijen 0 0

TOTALE BATEN 106.950 127.685

 Totale beheerslasten 800 3.910

  Beheerlasten personeel 0 0

  Beheerlasten materieel 800 3.910

 Totale activiteitenlasten 562.840 431.319

  Activiteitenlasten personeel 80.975 110.137

  Activiteitenlasten materieel 481.865 321.181

TOTALE LASTEN 563.640 435.228

SALDO | EXPLOITATIERESULTAAT -456.690 -307.544
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Bij de indiening van het jaarplan 2014 werd met een andere 
opzet van de prestatiegegevens gewerkt, waardoor de 
vergelijking niet goed is te maken.
De zaalcapaciteit bij schoolvoorstellingen geeft geen 
goed beeld van de werkelijke situatie. Immers wordt 

rekening gehouden met lege rijen tussen de scholen. 
Het gemiddelde bezoekersaantal is 576 in 2014, terwijl 
in de begroting rekening wordt gehouden met 450 per 
voorstelling.

BIJLAGE 3:  SPECIFICATIE BEREIK 2014  
T.B.V. DE GEMEENTE DEN HAAG

Gezelschappen | Muziek, Muziektheater, Theater en Dans

CONCERTEN / VOORSTELLINGEN (excl. Festivals, Cultuurparticipatie en Cultuureducatie)

Concerten / voorstellingen  
(excl. Festivals, Cultuurparticipatie en Cultuureducatie)

Eenheid Realisatie 2014 Raming 2015

Concerten / voorstellingen in Den Haag

Concerten / voorstellingen aantal 67 69
Bezoekers totaal aantal 27.813 32.318

waarvan betalende bezoekers aantal 27.813 32.318

waarvan niet-betalende bezoekers aantal 0 0

waarvan bezoekers met 'ooievaarspas' aantal 0 0

Concerten / voorstellingen in de rest van Nederland

Concerten / voorstellingen aantal 75 84

Bezoekers aantal 46.663 42.489

Concerten /voorstellingen buiten Nederland

Concerten / voorstellingen aantal 44 50

Bezoekers aantal 43.946 56.267

Concerten / voorstellingen totaal
Concerten / voorstellingen aantal 186 203
Bezoekers totaal aantal 118.422 131.074

Onderverdeling programmering in Den Haag naar zaal  
(indien van toepassing)

Eenheid Realisatie 2014 Raming 2015

NAAM ZAAL 1: Lucent Danstheater Voorstellingen

Concerten / voorstellingen aantal 28 35

Bezoekers aantal 20.904 25.058

Zaalcapaciteit aantal 976 1001
Gemiddelde bezettingsgraad % 0,76 0,72

NAAM ZAAL 2: Lucent Danstheater Voorstellingen Generale

Concerten / voorstellingen aantal 4 6

Bezoekers aantal 968 2.100

Zaalcapaciteit aantal 450 450
Gemiddelde bezettingsgraad % 0,54 0,78

NAAM ZAAL 3: Korzo

Concerten / voorstellingen aantal 20 28

Bezoekers aantal 2.340 4.760

Zaalcapaciteit aantal 200 200
Gemiddelde bezettingsgraad % 0,59 0,85

NAAM ZAAL 4: Theater aan het Spui

Concerten / voorstellingen aantal 12 0

Bezoekers aantal 3.021 0

Zaalcapaciteit aantal 346 0
Gemiddelde bezettingsgraad % 0,73 0,00

NAAM ZAAL 5: Schoolvoorstellingen

Concerten / voorstellingen aantal 4 9

Bezoekers aantal 2.305 4.050

Zaalcapaciteit aantal 1001 1001
Gemiddelde bezettingsgraad % 0,58 0,45
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PUBLICATIES, WEBSITE(S) EN ANDERE DIGITALE MEDIA

Publicaties, website(s) en andere digitale media Eenheid Realisatie 2014 Raming 2015

Publicaties * aantal 0 0

Bezoeken website(s) totaal aantal 383.492 550.000

waarvan unieke bezoekers per jaar (IP-adres) aantal 256.561 296.000

Gemiddelde duur van een bezoek minuten 2:31:00 2:50:00

Ontvangers digitale nieuwsbrieven aantal 15.253 20.000

Facebook vrienden/fans aantal 67.361 100.000

Volgers op Twitter aantal 7.825 10.000

Linked-In connecties aantal nvt nvt

Youtube kanaal weergaves aantal 789.914 1.000.000

Hyves vrienden aantal 0 0

* Onder Publicaties wordt het volgende verstaan: inhoudelijke publicaties (digitaal en op papier) die een toelichting, verdieping en/of 
achtergrond bieden
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CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN / LEZINGEN / WORKSHOPS ENZ. VOOR VOLWASSENEN

Cultuureducatie: activiteiten / lezingen / workshops enz. voor 
volwassenen

Eenheid Realisatie 2014 Raming 2015

Deelnemers aantal 7.888 5490

Aangeboden verschillende activiteiten aantal 161 109

De volgende twee tabellen gaan over specifiek aanbod voor kinderen en jongeren, onderscheiden in aanbod in de vakanties 
en aan cultuureducatie in schoolverband. Let u goed op welke activiteit(en) die u aanbiedt onder welk van de twee genoemde 
categorieën valt en vult u de gevraagde gegevens in de juiste tabel in.

CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN DE VAKANTIES

In onderstaande tabel vermeldt u de activiteiten die u specifiek in de vakanties aanbiedt. Dit aanbod wordt afgenomen in de vrije tijd 
door particulieren (ouders, grootouders, ect.), maar ook door bijvoorbeeld Buitenschoolse of Naschoolse opvang. Activiteiten die in 
schoolverband worden aangeboden vult u niet hier in.

Activiteiten in de vakanties Eenheid Realisatie 2014 Raming 2015

Deelnemers t/m 12 jaar aantal 731 180

Deelnemers 13 - 18 jaar aantal 0 0

Aangeboden verschillende activiteiten aantal 23 6

CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND

In onderstaande tabel vermeldt u de activiteiten die u aan scholen aanbiedt. Deze activiteiten kunnen zowel in het primair als het 
voortgezet onderwijs plaatsvinden.

Aanbod voor Haagse * scholen Eenheid Realisatie 2014 Raming 2015

Lessen / activiteiten primair onderwijs aantal 94 75

Deelnemende scholen primair onderwijs aantal 9 19

Deelnemende leerlingen primair onderwijs aantal 2.356 3.500

Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs aantal 26 20

Deelnemende scholen voortgezet onderwijs aantal 7 5

Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs ** aantal 545 550

Deelnemers betaald met Cultuurkaart in voortgezet onderwijs aantal 2 3

Aanbod voor niet Haagse scholen Eenheid Realisatie 2014 Raming 2015

Lessen / activiteiten primair onderwijs aantal 64 60

Deelnemende scholen primair onderwijs aantal 14 19

Deelnemende leerlingen primair onderwijs aantal 3.811 4.050

Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs aantal 40 25

Deelnemende scholen voortgezet onderwijs aantal 15 9

Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs ** aantal 658 450

Deelnemers betaald met Cultuurkaart in voortgezet onderwijs aantal 7 3

* De deelnemende vestiging van de school ligt in Den Haag. ** Exclusief deelnemers Cultuurkaart voortgezet onderwijs
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