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Voorwoord!
!

!

‘Het!was!SUPER!!De!dj/vj!Club!RASA!met!nieuwe!moderne!mixes.’!

!‘Bedankt!voor!al!die!mooie!muziek!die!jullie!naar!RASA!halen.’!!

‘Was!er!in!Groningen!ook!maar!een!RASA!’!

!

!
!

Het!cultureel!landschap!van!2014,!gekleurd!door!de!in!2013!ingezette!bezuinigingen!op!cultuur,!heeft!met!name!

de!podiumkunst!gedwongen!kritisch!door!de!ogen!van!hun!gasten!naar!de!eigen!prestaties,!faciliteiten!en!

gastgerichtheid!te!kijken.!RASA!heeft!de!uitdaging!creatief!op!zoek!te!gaan!naar!nieuwe!wegen!om!mooie!

programmering!te!bieden!met!beide!handen!aangegrepen.!!

!

RASA!verbreedt!haar!functie:!met!het!ene!oog!gericht!naar!het!verre,!op!het!internationale!wereldcultuurveld.!En!

met!het!andere!oog!op!de!directe!omgeving,!waarin!muzikale!ontwikkelingen!in!de!stad!worden!ondersteund!en!

interessante!partnerships!zich!ontwikkelen.!RASA!profileert!zich!steeds!meer!als!enerzijds!Podium!van!de!Wereld,!

wat!zich!uit!in!een!bijzondere!programmering!en!anderzijds!als!Podium!voor!de!Stad,!wat!zich!uit!in!het!grote!

aantal!coproducties,!gastheerschap!en!samenwerkingsverbanden.!!

!

RASA!werkt!hard!aan!de!transitie!van!een!subsidieHafhankelijke!organisatie!naar!een!culturele,!marktgerichte!

onderneming!die!(nog)!meer!eigen!geld!uit!de!markt!haalt!om!daarmee!een!mooie!programmering!te!financieren.!

Met!een!klein!team!van!zeven!professionele!medewerkers,!die!in!nauwe!samenwerking!met!een!grote!groep!

betrokken!ondernemende!freelancers,!oproepkrachten!en!een!leger!van!vrijwilligers!een!meer!dan!verwacht!

aantal!activiteiten!realiseerde.!

!

In!2014!heeft!RASA!een!nieuwe!manier!van!doelgroepenmarketing!ontwikkeld.!Hierbij!worden!jonge!Utrechtse!

promotors!verbonden!aan!programma’s!in!RASA,!met!als!doel!een!verankering!naar!de!verschillende!doelgroepen!

en!verjonging!van!publiek.!In!februari!is!de!binnen!dit!concept!eerste!RASA!promotor!Deniz!Yildrim!erin!geslaagd!

175!bezoekers!extra!te!genereren!tijdens!het!Club!Bosperus!programma,!een!coproductie!met!de!

Stadsschouwburg!Utrecht.!!

!

!

!

!
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!

!

!

!

!

In!de!zomer!van!2014!heeft!RASA!geïnvesteerd!in!een!professionele!keuken!en!is!een!horecaplan!opgesteld!met!als!

doel!het!verhogen!van!inkomsten!uit!horeca.!Ook!weer!als!gevolg!van!RASA’s!cultureel!ondernemerschap.!!

!

Voor!de!vergroting!van!het!publieksbereik!is!in!2014!ingezet!op!het!uitbreiden!van!de!samenwerkingen!met!!

Utrechtse!culturele!partners.!RASA’s!intensieve!samenwerking!met!de!Stadsschouwburg!Utrecht!tijdens!het!

seizoen!2014H2015!heeft!geresulteerd!in!een!vergroting!van!haar!naamsbekendheid!en!zichtbaarheid!in!de!stad!en!

provincie!Utrecht.!In!één!klap!is!RASA!een!Podium!voor!de!Stad.!Veel!cultuurliefhebbers!hebben!RASA!leren!

kennen.!

!

In!dit!stuk!vindt!u!de!inhoudelijke!en!financiële!verantwoording.!De!cijfers!vertellen!dat!RASA!heeft!geïnvesteerd!in!

haar!podium.!RASA!heeft!vertrouwen!dat!de!investeringen!de!komende!jaren!hun!vruchten!gaan!afwerpen.!Te!

beginnen!met!het!nieuwe!programma!in!RASA’s!45e!jubileumjaar!van!!

2015H2016!!

!

Namens!het!RASAHteam,!!

!

!

Tamara!de!Bruijn!directeur!

!

! !
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1.!Bestuursverslag!

!

!

1.1#RECHTSVORM#
!

Stichting!RASA!is!statutair!gevestigd!te!Utrecht.!De!stichting!stelt!zich!ten!doel:!‘…!het!stimuleren!van!de!passieve!

en!actieve!participatie!in!nietHwesterse!en!multiculturele!kunstuitingen!in!Nederland.!En!tracht!dit!doel!te!bereiken!

door!het!formeren!en!in!stand!houden!van!een!werkorganisatie!voor!het!regelmatig!organiseren!van!artistieke!en!

culturele!presentaties,!voor!het!beheren!van!ruimten!en!faciliteiten,!en!het!samenwerken!met!organisaties,!

groepen!en!personen,!ten!behoeve!van!…’.!

Gedurende!het!verslagjaar!2014!werkte!RASA!op!basis!van!het!werkplan,!dat!goedgekeurd!is!door!de!belangrijkste!

subsidiënt,!de!gemeente!Utrecht.!Het!werkplan!vermeldt!de!visie!en!doelstellingen!van!RASA!en!is!leidend!voor!de!

organisatie.!

1.2#BESTUUR#
!

Vanaf!1!juli!2012!is!mw.!drs.!Tamara!de!Bruijn!directeurH!bestuurder!van!de!stichting!RASA.!De!bezoldiging!van!de!

directeurHbestuurder!is!conform!de!gestelde!normen!van!de!WNT.!De!hoogte!is!door!de!raad!van!toezicht!bepaald!

op!basis!van!de!richtlijnen!bezoldiging!cao!Nederlandse!Podia.!

1.3#INTERNE#ORGANISATIE#
!

In!2014!heeft!RASA!zeven!vaste!personeelsleden!met!5,45!fte!per!31!december!2014.!De!vraag!naar!ondernemend!

personeel!heeft!ertoe!geleid!dat!bij!programmering!&!marketing!vijf!zelfstandigen!in!opdracht!werkzaam!zijn.!Zij!

verbinden!hun!kennis!en!netwerk!aan!RASA!en!zijn!tegelijkertijd!ook!elders!in!de!muziekbranche!werkzaam.!!

Naast!de!vaste!medewerkers!maakt!RASA!tijdens!activiteiten!gebruik!van!gemiddeld!3!oproepkrachten,!4!payrollH

medewerkers,!27!freelancers!en!52!vrijwilligers.!RASA!heeft!18!BHVHers!met!het!certificaat!bedrijfshulpverlening!

(BHV)!en!6!medewerkers!met!diploma!sociale!hygiëne.!RASA!is!aangesloten!bij!de!Werkgeversvereniging!

Nederlandse!Podia,!lid!van!Kunsten!’92!en!de!Vereniging!van!SchouwburgH!en!Concertgebouwdirecties!(VSCD).!

#
! #
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!

1.4#RESULTAAT#&#PRESTATIES#
!

RASA!heeft!in!2014!het!gebouw!op!een!aantal!plaatsen!verbeterd!en!tegelijkertijd!heeft!RASA!geïnvesteerd!in!

toekomstmogelijkheden!betreffende!de!programmering,!verhuur!van!het!pand!en!in!het!bijzonder!in!de!exploitatie!

van!de!horeca.!Dit!betekent!incidentele!uitgaven!die!grotendeels!afgedekt!zijn!in!de!bestemmingsreserves.!Het!

werkplan!2014!is!in!het!tweede!jaar!van!de!kunstenplanperiode!afgesloten!met!een!exploitatieresultaat!!

van!H!€!126.214,!waarvan!€!87.911!ten!laste!komt!van!de!bestemmingsreserves.!Het!restant!van!€!38.303!wordt!

onttrokken!aan!de!algemene!reserve,!ter!afdekking!van!overwegend!incidentele!uitgaven.!Zo!is!RASA!eind!2014!

overgestapt!naar!Office!365,!een!verwachtte!bezuiniging!van!€!7.000!per!jaar.!Tegelijkertijd!is!personeel!ingezet!

voor!eenmalige!projecten!zoals!opzetten!van!digitale!opnamefaciliteiten,!realiseren!van!de!keuken,!verbeteringen!

aan!bar,!foyer,!garderobe,!studio!en!zaal.!!

!!

De!hoofdsubsidiënt!heeft!doelstellingen!benoemd!voor!de!periode!2013H2016,!waarvoor!het!bestemmingsfonds!

Reorganisatieopdracht!is!gevormd.!Omdat!de!ingrijpende!reorganisatie!niet!anders!dan!gefaseerd!vorm!kan!!

krijgen!en!marktontwikkelingen!van!invloed!zijn,!zijn!de!resultaten!over!de!periode!2013H2016!gefaseerd!uitgezet.!

In!2014!is!€!47.606!vrijgevallen!uit!het!bestemmingsfonds!Reorganisatieopdracht!(eindsaldo!€!37.894).!De!

tussenstand!van!de!plannen!om!de!doelstellingen!te!realiseren,!is!als!volgt:!

• In!2014!is!met!Horeca!Nederland!gewerkt!aan!ondernemerschap!in!de!horeca!en!verhuur!van!RASA.!!

• De!educatieactiviteiten!zijn!kostendekkend!uitgevoerd,!de!contacten!met!scholen!zijn!verstevigd;!

• Het!aantal!activiteiten!verhuur!en!gastvoorstellingen!tezamen!laat!een!stijging!zien!van!20%!

• de!code!Cultural!Governance!is!2014!door!de!raad!van!toezicht!en!de!bestuurder!ondertekend;!

• In!2014!is!een!start!gemaakt!aan!een!nieuw!marketingplan!waarbij!aandacht!wordt!besteed!aan!

doelgroepen,!participatie!in!programmering,!mogelijkheden!voor!donateurs!en!sponsoring.!!

Alle!voornoemde!plannen!worden!de!komende!jaren!verder!ontwikkeld!met!het!doel!RASA!op!termijn!minder!

subsidieafhankelijk!te!maken.!

!

RASA!investeerde!in!2012!in!het!oprichten!van!een!EUHnetwerk!voor!wereldmuziekpodia,!zodat!het!mogelijk!blijft!

onbekende!professionele!artiesten!naar!Nederland!te!halen!die!onderdeel!zijn!van!het!culturele!erfgoed!

wereldmuziek!en!Hdans.!Om!deze!risicovolle!programmering!te!behouden!heeft!RASA!€!90.000!in!de!

bestemmingsreserve!Risicovolle!Programmering!gereserveerd.!In!2014!is!een!bedrag!€!38.053!hieraan!onttrokken!

(eindsaldo!€!51.947).!

!

Per!1!januari!2013!is!een!personeelsreductie!doorgevoerd!waarin!de!personeelsbezetting!met!één!medewerker!

per!functie!kwetsbaar!is!geworden.!Voor!de!continuïteit!is!het!van!groot!belang!dat!in!geval!van!ziekte!direct!voor!

vervanging!gezorgd!kan!worden.!Voor!dat!doel!is!een!bestemmingsreserve!ziekterisico!gecreëerd!ter!waarde!van!

het!eigen!risico.!In!2014!is!€!2.252!onttrokken!aan!deze!reserve.!Het!eindsaldo!is!voldoende!ter!afdekking!van!6/52!

van!de!loonsom!in!2015!(eindsaldo!€!38.631).!

!

Voor!het!achterstallig!huurdersonderhoud!kan!de!stichting!in!de!toekomst!geen!beroep!meer!doen!op!éénmalige!

subsidies!van!de!Gemeente!Utrecht.!Om!die!reden!is!besloten!om!voortaan!jaarlijks!een!bedrag!van!€!12.000!te!

reserveren!voor!onderhoudswerkzaamheden.!

!

Het!weerstandsvermogen!van!RASA!bevindt!zich!nu!op!een!aanvaardbaar!peil.!De!liquiditeitsratio!is!licht!gedaald!

naar!2,71!en!de!solvabiliteitsratio!licht!gestegen!naar!0,67.!De!financiële!positie!van!RASA!is!daarmee!gezond!en!

stabiel.! !
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!

!

Conform!het!werkplan!onderscheidde!RASA!kernprogrammering,!coproducties,!community,!projecten,!educatie!en!

overige!verhuuractiviteiten.!Meer!dan!100%!van!de!totale!aantal!geplande!activiteiten!is!daadwerkelijk!uitgevoerd.!

Alleen!het!aantal!verhuuractiviteiten!was!lager!dan!gepland!doordat!het!aantal!gastvoorstellingen!veel!hoger!was!

dan!gepland.!Dat!RASA!op!de!goede!weg!is!wordt!ook!bevestigd!in!het!rapport!van!de!visitatiecommissie!2014:!

 
“RASA!levert!als!podium!voor!wereldmuziek!een!bijdrage!aan!de!pluriformiteit!van!het!aanbod!in!Utrecht.!RASA!

werkt!naar!het!oordeel!van!de!commissie!goed!samen!met!andere!culturele!organisaties!in!de!stad,!en!kiest!een!

heldere!eigen!positionering!als!podium!voor!kleinschalige!avontuurlijke!muziek.!Dat!RASA!ondanks!zijn!budgettaire!

beperkingen!met!freelancers!projecten!voor!cultuureducatie!wil!blijven!ontwikkelen!beschouwt!de!commissie!als!

een!bijdrage!aan!hun!verbinding!met!de!stad.!Nu!andere!plekken!voor!wereldmuziek!verdwijnen!neemt!RASA!

binnen!Nederland!een!unieke!functie!in!als!wereldmuziekpodium.!Hiermee!heeft!RASA!de!potentie!om!

publieksgroepen!uit!het!land!aan!te!trekken.”!

1.5#CULTURAL#GOVERNANCE#
RASA!wordt!bestuurd!volgens!het!raad!van!toezichtmodel.!In!2013!is!de!code!Cultural!Governance!herzien:!de!

statuten!en!reglementen!zijn!geactualiseerd!en!volledig!in!overeenstemming!gebracht!met!de!code.!

1.6#TOEKOMST#
RASA!bereidt!zich!voor!op!de!nieuwe!kunstenplanperiode!2017H2021!met!als!doel!hogere!bezoekersaantallen!en!

lagere!kosten.!Als!cultureel!ondernemer!zal!de!stichting!zich!de!komende!jaren!richten!op!het!realiseren!van!de!

missie!om!Podium!voor!de!Wereld!en!Podium!van!de!Stad!te!zijn.!Hierbij!focust!RASA!zich!op!haar!kernwaarden!

Wereld!&!Muziek:!

1. Podium!van!de!Wereld:!de!instandhouding!van!het!niveau!en!de!diversiteit!van!de!programmering!en!het!

borgen!van!internationale!relaties!met!artiesten!en!organisaties.!Hierbij!wordt!het!wereldmuziek!

programma!medeontwikkeld!door!Utrechtse!promotors.!Deze!promotors!worden!opgeleid!en!begeleid!

door!RASA!in!samenwerking!met!het!nog!op!te!richten!Kenniscentrum!voor!WereldMuziek.!!

2. Podium!voor!de!Stad:!het!uitbreiden!van!de!samenwerkingsverbanden!in!de!stad!en!regio!Utrecht!en!het!

vergroten!van!de!zichtbaarheid!van!RASA!in!de!stad!Utrecht.!Nieuw!is!het!concept!Tabula!RASA!

(onbeschreven!blad),!waarbij!derden!gebruikmaken!van!het!Podium!van!RASA.!

Bovenstaande!wordt!in!het!werkplan!2015!verder!uitgewerkt!en!zal!in!het!seizoen!2015H2016!worden!

geïmplementeerd.
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2.!Verslag!Raad!van!Toezicht!

!
#

2.1#SAMENSTELLING#RAAD#VAN#TOEZICHT#
!

De!raad!van!toezicht!bestaat!uit!mw.!A.!Avci,!mw.!M.!LalizaH!deh,!dhr.!J.H.!Swachten,!dhr.!I.!Atesçi!en!dhr.!A.F.L.!Le!

Mat!(voorzitter).!De!raad!is!zo!samengesteld!dat!de!voor!RASA!meest!belangrijke!aandachtsgebieden!

vertegenwoordigd!zijn:!kunstH!en!cultuurbeleid,!artistiekHinhoudelijk!en!bedrijfseconomisch!(Le!Mat,!zelfstandig!

adviseur!kunstH!en!cultuurmanagement),!juridische!zaken!(Avci,!juriste!arbeidsrecht!bij!CMS!Derks!Star!Bussman),!

financiën!en!accountancy!(Swachten,!accountant!en!Le!Mat,!financieel!specialist),!marketing,!sponsoring!en!

fondsenwerving!(Lalizadeh,!o.a.!culturele!projecten),!politieke!kennis!en!ervaring!(Atesçi).!Op!6!oktober!2014!is!de!

heer!Swachten!is!afgetreden.!Per!31H12H2014!zoekt!RASA!!een!nieuw!lid!van!de!Raad!van!Toezicht.!!

2.2#VERSLAG#
!

De!raad!van!toezicht!heeft!het!transitieproces!van!RASA!op!de!voet!gevolgd:!de!enorme!bezuinigingsopdracht!van!

de!gemeentelijke!overheid!is!gerealiseerd!en!alle!elementen!van!de!bedrijfsvoering!zijn!daarop!aangepast;!de!raad!

is!tevreden!over!de!wijze!waarop!het!podium!Rasa!zijn!nieuwe!profiel!invult:!als!Podium!van!de!Wereld!en!Podium!

voor!de!Stad!met!vele!lokale,!regionale,!nationale!en!internationale!samenwerkingsverbanden.!De!koers!is!ingezet!

naar!een!meer!(cultureel)!ondernemerschap.!De!inzet!is!om!meer!eigen!inkomsten!te!genereren!middels!meer!

bezoekers,!meer!verhuuractiviteiten!en!een!betere!horecaHexploitatie.!Bij!dat!laatste!punt!signaleren!we!dat!de!

nieuwe!horecawet!RASA!beperkingen!oplegt.!In!tegenstelling!tot!de!grotere!cultuurinstellingen!komen!wij!op!dit!

moment!niet!in!aanmerking!voor!een!volledige!horecavergunning.!De!raad!van!toezicht!van!RASA!is!van!mening!

dat!op!dit!punt!door!de!Gemeente!een!congruent!beleid!gevoerd!dient!te!worden!waarbij!concurrentievervalsing!

is!uitgesloten.!!

!

Zoals!bij!een!veranderende!organisatie!past!is!het!niet!voor!alle!medewerkers!even!makkelijk!om!zich!het!nieuwe!

denken!en!werken!eigen!te!maken.!Rasa!werkt!ook!veel!meer!dan!voorheen!met!freelancers.!Eind!2014!lijkt!er!een!

nieuwe!‘kernformatie’!met!freelancers!en!vaste!medewerkers!te!zijn,!die!het!nieuwe!beleid!omarmt,!uitdraagt!en!

vormgeeft.!!

!

!

!
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!

!

De!raad!volgt!de!realisatie!van!de!bij!de!reorganisatie!opgelegde!extra!taken!op!de!voet.!In!het!tussentijdse!

visitatierapport!ziet!de!raad!erkenning!voor!de!gekozen!weg,!waarbij!de!functie!als!podium!wereldmuziek!en!het!

opbouwen!van!nieuw!publiek!middels!educatie,!wordt!omarmd.!De!raad!heeft!met!verbazing!kennis!genomen!van!

een!passage!in!de!voorjaarsnota!van!de!gemeente!Utrecht.!Daarin!werd!zonder!nadere!onderbouwing!en!

argumentatie!melding!gemaakt!van!een!geplande!subsidiekorting!van!circa!70%!per!2017.!Uit!nader!politiek!

overleg!is!gebleken!dat!dit!“anders!bedoeld!is”!en!dat!er!nu!eerst!een!analyse!van!het!Utrechts!podiumbeleid!

gemaakt!wordt.!De!raad!van!toezicht!ziet!de!analyse!met!vertrouwen!tegemoet.!!

2.3#VERGADERINGEN#
!

Op!26!februari,!22!juni,!27!augustus,!24!september!en!8!december!2014!hield!de!Raad!van!Toezicht!zijn!

vergaderingen,!steeds!in!aanwezigheid!van!de!directeurH!bestuurder.!Op!9!september!2014!vond!een!

beoordelingsgesprek!met!de!directeurHbestuurder!plaats.!Op!6!oktober!2014!vond!de!zelfevaluatie!van!de!raad!van!

toezicht!plaats.
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3.!Activiteitenverslag!

#
!

3.1#OVERZICHT#
!

RASA!heeft!in!2014!invulling!gegeven!aan!de!volgende!kernactiviteiten:!

1. het!presenteren!van!professioneel!kleinH!en!grootschalig!wereldmuziekaanbod!in!RASA!en!Utrecht,!

2. het!rendabel!exploiteren!en!actief!openstellen!van!het!RASAHgebouw!voor!initiatieven!uit!Utrecht,!met!

name!op!het!gebied!van!de!(semiH)professionele!muziek.!

!

RASA!ACTIVITEITENPLAN!2014! activiteiten! bezoekers! activiteiten! bezoekers!
!! begroting! begroting! realisatie! realisatie!

Programma! !! !! !! !!
traditioneel!&!klassiek! !12!! !900!! !16!! !1.292!!

theatraal!&!Jazz! !18!! !2.250!! !22!! !2.307!!

urban!&!swing! !26!! !4.550!! !27!! !4.299!!

afterparties! !12!! !1.200!! !14!! !969!!

club!nights! !10!! !1.500!! !7!! !525!!

kinder/jeugdvoorstellingen! !3!! !300!! !2!! !351!!

coproducties/partnerships! !30!! !3.750!! !22!! !2.254!!

RASA!0pendagen!&!Members!Only! !4!! !1.400!! !2!! !909!!

festivals! !3!! !450!! !7!! !757!!

gastprogramma! !10!! !1.250!! !84!! !11.228!!

LEMON!/!EU!podiumnetwerkmeeting! !2!! !20!! !H!!!! !H!!!!

subtotaal!! !130!! !17.570!! !203!! !24.891!!

Educatie! !! !! !! !!
educatie!basis/voortgezet!onderwijs! !3!! !600!! !7!! !570!!

danscursussen! !320!! !3.840!! !385!! !3.163!!

subtotaal! !323!! !4.440!! !392!! !3.733!!

Facilitair! !! !! !! !!
Verhuur!zaal/foyer/studio! !98!! !5.996!! !37!! !3.926!!

subtotaal! !98!! !5.886!! !37!! !3.926!!

Totaal! !551!! !27.896!! !632!! !32.550!!
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3.2#TOELICHTING#ACTIVITEITEN#
!
De!programmasamenstelling!varieert!van!traditioneel!repertoire!tot!hedendaagse!varianten!daarop.!Het!

programma!is!onderverdeeld!in!de!bovengenoemde!categorieën!met!ieder!een!eigen!sfeer!en!beleving,!waarbij!

zitHconcerten!en!een!staHconcerten!elkaar!afwisselen.!RASA!programmeerde!artiesten!uit!alle!werelddelen,!de!

oriëntatie!is!wereldwijd.!Naast!de!grote!wereldculturen!in!Azië!(India,!China,!Japan!en!Korea),!het!Islamitisch!

cultuurgebied!(Turkse,!Perzische!en!Arabische!wereld),!Afrika!en!Europa!is!RASA!ook!geïnteresseerd!in!die!

gebieden!waar!deze!culturen!samenkomen!(Balkan,!Maghreb,!CentraalHAzië,!LatijnsHAmerika,!NoordHAmerika!en!

verschillende!delen!van!Afrika).!!

!

Programma!
Planning!en!realisatie!van!het!programma!komen!goed!overeen.!!

Het!aantal!traditioneel!&!klassiek,!theatraal!&!Jazz!en!urban!&!swing!is!hoger!dan!gepland.!RASA!heeft!deze!

voorstellingen!ingedeeld!naar!verschillende!genres,!zoals!Flamenco,!Tango,!Fado,!Folk,!Gipsy,!Balkan,!Klezmer,!

Latin,!Roots!&!Blues,!World!Beat,!World!Jazz,!Club!en!Dans.!Jaarlijks!organiseert!RASA!een!dag!voor!haar!RASA!pasH

leden!tijdens!de!RASA!Members!Only.!Nieuw!zijn!de!kinder/jeugdvoorstellingen!van!RASA,!die!dit!jaar!mochten!

meeliften!in!de!promotie!van!de!serie!familie!&!jeugd!van!de!Stadsschouwburg.!De!grootste!wijziging!zien!we!in!de!

coproducties!en!gastvoorstellingen.!!

!

RASA!heeft!de!samenwerking!met!de!Utrechtse!partners!geïntensiveerd.!Het!aantal!coproducties!is!in!2014!

gestegen!naar!22!(in!2013!waren!dit!er!13),!bestaande!uit!club!&!dans!avonden!met!de!Stadsschouwburg!Utrecht,!

jazz!met!Gaudeamus!Muziekweek!met!het!UHJazz!Festival,!optredens!in!Hoog!Catherijne!met!Mall!of!Sound!

geïnitieerd!door!het!Rosa!Ensemble!in!samenwerking!met!Gaudeamus!Muziekweek!en!RASA,!en!

muziekvoorstellingen!met!het!Dutch!Harpfestival,!Le!Guess!Who?!en!Dhrupad!Festival!Nederland.!

!

RASA!is!voor!de!Utrechtse!festivals!een!podium!naast!de!andere!prachtige!plekken!in!Utrecht.!Deze!festivals!zijn!

een!ideaal!platform!om!zowel!een!inhoudelijk!profiel!af!te!geven!als!een!breed!en!divers!publiek!te!bereiken.!RASA!

werkte!in!de!coproducties!en!gastprogrammering!nauw!samen!met!de!Utrechtse!Festivals,!Rumor,!Gaudeamus!

Muziekweek,!Festival!Oude!Muziek,!Le!QuessWho?,!Music:!Wild!Series,!Het!Literatuurhuis,!Cultfest!en!het!

Harpfestival.!

!

Een!groot!aantal!samenwerkingsverbanden!staat!nu!onder!gastprogrammering,!waarbij!de!zaal!en!de!promotie!via!

website!en!programmaboekje!veelal!tegen!kostendekkende!tarieven!ter!beschikking!worden!gesteld.!RASA!

faciliteerde!in!2014!de!Stadsschouwburg!Utrecht!tijdens!de!verbouwing!van!haar!Blauwe!zaal!met!50!

gastvoorstellingen!in!RASA.!Daarnaast!zijn!te!gast!Vredenburg!Kids,!Gaudeamus!Muziekdagen,!Poetry!Slam,!World!

Blend!Cafe,!Tweetakt!en!Het!European!SingerHsongwriter!Festival.!

!

De!bijeenkomst!van!het!LEMON!(Live!European!Music!Organizers!Network)!voor!wereldmuziek!is!dit!jaar!verplaatst!

naar!de!Womex!in!Santiago!de!Compestella!(Spanje).!LEMON!verbindt!de!volgende!verschillende!internationale!

netwerken:!Making!Tracks!(UK),!Nordic!Network!(Denemarken),!Klangkosmos!(Duitsland),!Kulturen!in!Bewegung!

(Oostenrijk),!Tournee!Mondial!(België)!en!Low!Countries!Network!(Nederland!&!België).!De!netwerken!

representeren!in!totaal!zeventigtal!podia.!

!

Educatie!
In!2014!is!het!eerder!ingezette!educatieproject!met!de!titel:!‘Ontmoet!de!wereld!in!muziek’!doorgezet.!‘Ontmoet!

de!wereld!in!muziek’!dekt!de!lading!waaronder!RASA!haar!educatieve!activiteiten!aanbiedt.!Daarin!ontdekken!

leerlingen!namelijk!andere,!en!voor!hen!meestal!onbekende!delen!van!de!wereld,!via!de!muzikale!invalshoek!of!via!

de!dans.!RASA!bouwt!sinds!2013!verder!aan!dit!programma!in!samenwerking!met!Margriet!Jansen!Culturele!en!

Educatieve!Producties!(MJCpro).!RASA!werkte!in!2014!wederom!voor!het!Gregorius!College!en!voor!het!Gerrit!
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Rietveld!College.!!

Ook!verzorgde!RASA!in!2014!de!cursussen!Afrikaanse!Dans!door!John!Kayongo!met!percussiebegeleiding!door!

Maarten!Vinkenoog.!Tegelijkertijd!werd!de!studio!verhuurd!voor!cursussen!flamencodans!door!Antje!Herber.!Aan!

het!einde!van!het!culturele!seizoen!worden!de!cursussen!afgesloten!met!een!presentatie!in!de!grote!zaal!van!

RASA.!Tijdens!festivals!worden!veelal!Masterclasses!aangeboden.!De!workshops!zijn!vrij!toegankelijk!voor!het!

publiek!en!worden!aangeboden!in!combinatie!met!een!concert.!

!
Facilitair!
In!2014!dalen!de!inkomsten!en!bezoekers!uit!de!verhuur!van!het!gebouw!ten!opzichte!van!de!planning,!doordat!

RASA!vanaf!eind!september!de!Stadsschouwburg!Utrecht!in!huis!heeft!voor!gemiddeld!4!dagen!per!week.!Hierdoor!

hebben!enkele!vaste!huurders!tijdelijk!een!andere!locatie!gezocht.!In!de!periode!van!januari!tot!en!met!juli!zijn!er!

37!verhuringen!geweest!zoals!debat,!lezingen,!optredens,!vergaderingen,!jubilea,!presentaties,!workshops,!cursus!

of!gastprogramma’s.!Door!de!verscheidenheid!van!het!aanbod!bouwt!RASA!aan!de!unieke!identiteit!van!een!

Podium!voor!de!Stad:!een!prettige!locatie!voor!allerlei!uiteenlopende!culturele!activiteiten.!Zo!biedt!RASA!

onderdak!aan!diverse!kleine!en!grotere!UtrechtseH!en!nietHUtrechtse!stichtingen,!muziekH!en!toneelgezelschappen,!

afdelingen!van!universiteit!en!hogeschool,!culturele!instellingen,!organisatoren!van!evenementen/workshops!en!

bedrijven.!

De!kleinschaligheid!van!het!podium,!de!professionele!en!hoogwaardige!technische!ondersteuning,!de!

klantgerichtheid!van!het!personeel!en!de!ambiance!worden!door!huurders!als!positief!ervaren.!In!2014!bracht!de!

verhuur!ruim!3.926!bezoekers!binnen!de!muren!van!RASA,!waarmee!één!van!de!doelstellingen!van!de!verhuur!

(t.w.!meer!mensen!bekend!maken!met!het!RASA!programma)!als!geslaagd!mag!worden!beschouwd.!!

#

3.3#MARKETING#
!
Bezoekcijfers!programma!2014:!24.871!(15.229!in!2013)!
RASA!is!er!weer!in!geslaagd!met!een!klein!team!meer!voorstellingen!neer!te!zetten!dan!begroot.!De!bezoekcijfers!

waren!in!2014!hoger!dan!voorgaande!jaren,!met!name!door!de!Blauwe!Zaalvoorstellingen!van!de!

Stadsschouwburg!die!plaatsvonden!in!de!RASA!zaal.!!

!

Promotie!
Het!marketingbeleid!is!in!2014!ongewijzigd!voortgezet.!De!uitdaging!blijft:!efficiënter!werken,!in!geld!én!tijd.!!!

Het!programma!werd!gecommuniceerd!via!de!tweemaandelijkse!programmabrochure,!maandoverzichtsposters!

A2!in!stad!en!provincie,!posters!en!flyers!verspreid!in!de!stad,!de!RASAHwebsite,!de!digitale!nieuwsbrief,!Facebook,!

Twitter,!aankondigingen!op!verschillende!websites,!platforms!en!agenda’s,!advertenties!in!printH!en!onlinemedia,!

tips!in!nieuwsbrieven!van!derden.!!!!!!!

!
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De!focus!werd!verder!verlegd!naar!digitale!communicatie:!
De!digitale!nieuwsbrief!(4350!abonnees)!wordt!goed!gelezen!en!steeds!meer!bezoekers!verkiezen!de!digitale!

nieuwsbrief!boven!de!gedrukte!brochure.!In!2014!is!meer!ingezet!op!facebook!(3533!volgers)!via!posts!en!betaalde!

campagnes.!Dit!met!goed!resultaat!–!er!wordt!meer!gereageerd!en!gedeeld!op!facebook!en!het!aantal!volgers!van!

de!pagina!neemt!sneller!toe.!Verder!gebruikt!RASA!ook!Twitter,!Spotify!en!het!RASA!YoutubeHkanaal!voor!

promotionele!doeleinden.!Mede!in!verband!met!het!kunnen!tonen!van!RASAHliveconcerten!op!het!YoutubeHkanaal!

is!het!plan!voor!een!vaste!camera!opstelling!in!de!zaal!en!liveHstream!verder!uitgewerkt.!!

!

Adverteren!
RASA!adverteert!in!uiteenlopende!media,!zowel!in!de!traditionele!als!de!digitale!online.!Daarnaast!is!RASA!eind!

2014!grootschalig!gestart!met!campagnes!op!Google!adwords!met!het!Google!Grants!Budget,!beide!in!

samenwerking!met!Bureau!Lommer,!specialist!in!online!adverteren.!De!eerste!campagnes!hebben!goede!

doorklikratio’s.!Voorts!verkoopt!RASA!ook!advertentieruimte!in!het!eigen!programmaboekje.!In!2014!hebben!

coproducenten,!zoals!Gaudeamus,!U!jazz!en!Stadsschouwburg!betaald!geadverteerd!in!het!RASA!boekje,!en!zijn!er!

barters!gesloten!voor!advertenties!met!o.a.!Music!Meeting,!Poetry!Slam!en!LeGuessWho.!

!

Free!Publicity!
Ook!in!2014!verschenen!er!regelmatig!recensies!van!RASA!concerten!in!NRC,!Volkskrant!en!Trouw.!In!Latin!

Emagazine!heeft!RASA!elke!editie!uitgebreide!redactionele!stukken!en!recensies.!Ook!de!lokale!huisHaanH

huisbladen!Het!Stadsblad!en!Dichtbij!Utrecht!publiceren!regelmatig!over!concerten!in!RASA.!Daarnaast!verschenen!

er!artikelen!op!online!media!als!3voor12,!MixedWorldMusic,!Written!in!Music,!Bluesmagazine,!Cultuurpodium,!

Jazzenzo.!In!2014!is!intensief!samengewerkt!met!Vrije!Geluiden!tv!en!radio,!op!radio!4!en!radio!6.!Er!zijn!veel!liveH

opnamen!in!RASA!gemaakt!die!later!zijn!uitgezonden!op!de!radio.!De!promotie!via!optredens!van!RASAHartiesten!in!

de!Vrije!Geluiden!tvHuitzending!werkt!erg!goed,!is!terug!te!zien!in!de!kaartverkoop.!Ook!de!Concertzender!neemt!

regelmatig!concerten!op!in!RASA!en!zendt!die!later!uit.!RASA!gebruikt!deze!content!ook!weer!in!haar!promotie!op!

social!media.!

!

!

Prijsbeleid!
Het!prijsbeleid!is!ongewijzigd!voortgezet.!Voor!de!vaste!bezoekers!bieden!we!de!RASAHpas,!een!kortingspas!die!

40%!korting!geeft.!!

!
Samenwerking!
In!2014!is!de!samenwerking!met!de!Stadsschouwburg!gestart.!Omdat!de!Blauwe!Zaal!programmering!van!de!

Schouwburg!in!RASA!plaatsvindt!in!seizoen!2014H2015!is!er!verdergaande!samenwerking!gezocht!in!de!marketing.!

Dit!heeft!geresulteerd!in!een!aantal!gezamenlijke!producties,!waarin!de!marketing!gezamenlijk!wordt!gedaan!via!

alle!kanalen!van!beide!organisaties.!Dit!betreft!o.a.!de!ClubHserie,!avonden!met!een!concert,!hapjes!en!dj!na!

afloop.!Deze!avonden!hebben!allen!een!‘werelds’!thema,!zoals!bijvoorbeeld!Club!Andaluz!en!Club!Bosporus.!Deze!
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gezamenlijke!marketing!is!al!zeer!succesvol!gebleken,!bezoekersaantallen!zijn!hoog.!Ook!in!2015!vindt!nog!een!

aantal!van!deze!Clubavonden!plaats.!RASA!gaat!dit!concept!samen!met!de!Schouwburg!voortzetten,!ook!als!de!

programmering!van!de!Blauwe!Zaal!hier!niet!meer!plaatsvindt.!Daarnaast!is!er!over!en!weer!uitwisseling!van!

programmatips.!Hiermee!en!natuurlijk!met!alle!schouwburgbezoekers!die!nu!in!de!RASA!zaal!komen!verhoogt!

RASA!haar!naamsbekendheid!en!maakt!een!breed!publiek!kennis!RASA!en!het!programma.!

In!2014!nam!RASA!deel!aan!de!Culturele!Zondagen,!o.a.!tijdens!het!Uitfeest!met!programma!op!buitenpodia.!Deze!

dag!was!zeer!succesvol.!Daarnaast!nam!RASA!mee!aan!Culturele!Zondag!Nieuwjaarsduik.!Ook!hierin!wordt!voor!de!

marketing!intensief!samengewerkt!met!Stichting!Cultuurpromotie!Utrecht.!Ook!maakte!RASA!in!2014!weer!deel!uit!

van!het!Le!Guess!Who?!festival,!met!twee!avonden!eigen!programma!in!de!RASA!zaal.!!

!
Doelgroepenmarketing!
De!marketing!naar!specifieke!niches!is!verder!doorgezet!door!middel!van!samenwerking!met!sleutelpersonen!en!–

organisaties.!In!samenwerking!met!deze!organisaties!worden!ook!workshops!en!afterparties!georganiseerd.!Deze!

formules!zijn!zeer!succesvol!gebleken;!op!deze!manier!wordt!de!achterban!van!deze!organisaties!beter!bereikt.!

RASA!is!in!2014!gestart!met!het!uitwerken!van!een!verdergaand!plan!om!voor!iedere!niche!een!

ambassadeur/promotor!te!vinden.!De!algemene!marketing!wordt!vanuit!RASA!gedaan;!de!promotor!helpt!met!

verspreiden,!digitaal,!in!print!en!mondeling.!Daarnaast!blijft!RASA!natuurlijk!haar!eigen!uitgebreide!netwerk!van!

organisaties!en!contactpersonen!uit!alle!relevante!landen!inzetten.!

!
Eventmarketing:!Festival!RASAmania!
In!het!festival!RASAMania!worden!jaarlijks!een!aantal!populaire!genres!binnen!RASA!gepresenteerd,!met!als!doel!

nieuwe!bezoekers!verleiden!tot!een!eerste!kennismaking!met!RASA.!Rondom!de!concerten!waren!workshops,!

lezingen!en!afterparties.!Het!festival!was!succesvol:!ruim!600!bezoekers!in!4!dagen!aan!wie!we!het!

najaarsprogramma!konden!presenteren.!!!

!

Positionering!!
RASA!is!als!podium!vanzelfsprekend!ingebed!in!een!groter!netwerk!van!culturele!actoren!als!podia,!festivals!en!

ensembles!in!Utrecht.!Het!vervult!als!Podium!voor!de!Stad!een!belangrijke!functie!voor!de!culturele!organisaties.!

De!veranderde!positie!van!RASA!is!als!volgt!te!onderbouwen:!

>!Wereldmuziekketen!

Binnen!Utrecht!fungeert!RASA!al!jarenlang!als!veruit!de!belangrijkste!aanbieder!van!wereldmuziek.!Regionaal,!

nationaal!en!maar!ook!internationaal!heeft!RASA!de!functie!van!pionierspodium.!Uniek!klassiek!en!traditioneel!

aanbod,!naast!actuele,!opkomende!wereldpop!en!hedendaagse!groepen!die!in!een!later!stadium!doorgroeien!naar!

zalen!als!EKKO!en!TivoliVredenburg.!

>!Jazz!&!hedendaagse!muziekketen!

Naast!wereldmuziek!is!RASA!zich!gedurende!2014!meer!op!avontuurlijkere!vormen!van!jazz!en!hedendaagse!

muziek!gaan!richten.!Het!is!een!logische!marktverbreding.!De!meest!interessante!ontwikkelingen!vinden!plaats!aan!

‘de!rafelranden!van!de!diverse!muziekstijlen’,!daar!waar!westers!en!nietHwesters!elkaar!ontmoeten!en!versterken.!

In!de!jazz!&!hedendaagse!muziekketen!functioneert!RASA!als!pioniersH!en!doorstroompodium.!Het!bevindt!zich!op!

het!verbindingspunt!van!een!gevorkte!keten:!

• het!ene!punt!start!bij!Ujazz/Mirliton,!om!via!RASA!bij!TivoliVredenburg!uit!te!komen,!

• het!andere!punt!start!bij!het!Muziekhuis/Gaudeamus,!aan!wie!de!laboratoriumfunctie!voor!professionele!

muziek!is!voorbehouden,!en!eindigt!wederom!bij!TivoliVredenburg,!waar!de!grotere!namen!terecht!

kunnen.!

In!Utrecht!functioneert!RASA!dus!zowel!in!de!wereldmuziekH!als!in!de!jazz!&!hedendaagse!muziekketen!als!

onmisbare!tussenschakel!en!opstap!naar!de!grotere!zalen!van!TivoliVredenburg.!

!

!
!
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Marketing!en!programmering!
RASA!heeft!in!2014!flink!ingezet!op!het!versterken!en!uitbreiden!van!duurzame!samenwerkingsverbanden!met!de!

culturele!partners!in!Utrecht!en!daarbuiten.!RASA!is!immers!niet!alleen!Podium!voor!de!Wereld,!maar!ook!Podium!

voor!de!Stad.!Samenwerking!vergroot!de!zichtbaarheid!van!RASA!en!zorgt!voor!een!stevige!worteling!in!het!

Utrechtse!culturele!veld.!

Om!die!zichtbaarheid!te!vergroten!heeft!RASA!meer!buiten!het!pand!gedaan.!In!2014!nam!RASA!meer!deel!aan!de!

Culturele!Zondagen:!met!een!programma!op!de!buitenpodia!toonde!RASA!een!groot!publiek!wat!er!op!het!podium!

in!de!Pauwstraat!te!zien!is!gedurende!het!jaar.!Ook!hierin!wordt!voor!de!marketing!intensief!samengewerkt!met!

Stichting!Cultuurpromotie!Utrecht.!RASA!heeft!programma!aangeleverd!in!de!Mall!of!Sound!in!Hoogcatherijne,!in!

de!Hortus!van!het!Universiteitsmuseum!en!ook!tijdens!het!CultFest.!RASA!is!lid!van!het!Utrechts!Uitburo.!

!

Een!deel!van!die!samenwerking!uit!zich!in!concrete!coproducties!en!gastprogramma’s.!Eerder!is!al!gememoreerd!

dat!het!aantal!coproducties!en!gastprogramma’s!in!2014!gestegen!is.!Veel!partners!in!Utrecht!zijn!sinds!2013!ook!

gekort!op!hun!financiering.!Omdat!RASA!het!belangrijk!vindt!dat!voorstellingen!van!partners!voor!de!stad!Utrecht!

behouden!blijven,!en!omdat!deze!voorstellingen!ook!in!het!nieuwe!profiel!van!RASA!passen,!draagt!RASA!naar!

vermogen!bij.!

!

Ook!in!2014!heeft!RASA!samengewerkt!met!bestaande!festivals,!om!zo!nieuwe!publieksgroepen!te!trekken!en!

beter!zichtbaar!te!zijn!in!de!stad!en!de!omgeving:!met!Gaudeamus!Muziekweek!is!de!serie!jazz@rasa!opgezet!en!

wordt!er!in!de!marketing!en!programmering!intensief!samengewerkt!om!avontuurlijk!ingestelde!doelgroepen!te!

bereiken!en!te!verleiden!het!kernprogramma!van!RASA!te!bezoeken.!Soortgelijke!verbanden!zijn!opgezet!met!het!

Festival!Oude!Muziek,!Le!Guess!Who?,!Rumor,!Vredenburg!Kids,!Le!Mini!Who.!

In!2013H2014!is!ook!het!dichtersproject!Dichter!bij!de!Muziek!gestart,!in!samenwerking!met!Stelletje!

Druktemakers,!waarbij!Utrechtse!dichters!concerten!in!RASA!bezoeken!en!daar!een!gedicht!over!schrijven.!Dit!

moet!uiteindelijk!resulteren!in!een!bundel!met!100!gedichten!(werktitel!Koperen!Long)!bij!de!Utrechtse!uitgeverij!

De!Contrabas.!Daarnaast!faciliteerde!RASA!een!World!Blend!Café!(een!network!meeting!voor!de!

wereldmuzieksector)!samen!met!World!Music!Forum!NL.!

!

Netwerken,!overleggen!&!overige!contacten!
RASA!neemt!deel!aan!de!volgende!netwerken:!
het!Utrechts!Publiciteitsoverleg,!waar!de!marketeers!van!Utrechtse!podia!en!theaters!bijeenkomen!om!van!elkaar!

te!leren!en!samen!te!werken;!het!Utrechts!Jaar!van!de!Muziek,!een!overleg!met!o.a.!de!muziekpartners!Festival!

Oude!Muziek,!Gaudeamus,!Rosa!Ensemble,!Ekko,!Nutrecht,!Ujazz!en!TivoliVredenburg;!het!Utrechts!Verbond;!op!

(biH)nationaal!en!internationaal!niveau!is!RASA!initiator!van!een!podiumnetwerk!voor!wereldmuziek:!het!Low!

Countries!Network.!De!volgende!podia!in!Nederland!en!België!hebben!zich!hierbij!aangesloten:!Bimhuis!

(Amsterdam),!LantarenHVenster!en!De!Doelen!(Rotterdam),!Oosterpoort!(Groningen),!Dr.!Anton!Philipszaal!en!

Korzo!(Den!Haag),!De!Centrale!(Gent),!De!Roma!(Antwerpen),!Muziekpublique!en!Flagey!(Brussel)!en!De!Warande!

(Turnhout).!Inmiddels!zijn!er!gezamenlijk,!in!wisselende!samenstelling,!een!tiental!toernees!geboekt!voor!2014!en!

2015.!In!hoofdstuk!2!Is!het!Europese!podiumnetwerk!LEMON!genoemd.!Binnen!dit!netwerk!is!een!gezamenlijke!

site!met!een!achterliggend!digitaal!platform!bedacht!echter!de!implementatie!van!deze!site!heeft!vertraging!

opgelopen.!In!2015!hebben!de!partners!een!herzien!plan!gemaakt!waarvoor!Europese!subsidie!is!aangevraagd.!

RASA!en!ook!andere!leden!van!het!LEMON!netwerk!ontmoeten!elkaar!dit!jaar!op!de!internationale!

wereldmuziekbeurs!WOMEX!in!Santiago!de!Compestella.!

!

! !
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4.!Jaarrekening!!
!

4.1#BALANS#
!
BALANS! !! !!
!! !! !!

ACTIVA! 31c12c14! 31c12c13!
Vaste!activa! !! !!

materiele!vaste!activa! !! !!

beheer! !71.971!! !31.948!!

podium! !17.121!! !19.568!!

totaal!vaste!activa! !89.092!! !51.516!!
Vlottende!activa! !! !!

vorderingen! !! !!

debiteuren! !35.600!! !30.050!!

vorderingen!subsidieverstrekkers! !76.500!! !39.000!!

belastingen!en!premies!sociale!verzekeringen! !18.881!! !26.600!!

overige!vorderingen! !22.045!! !15.983!!

vooruitbetaalde!kosten! !21.111!! !11.925!!

liquide!middelen! !168.399!! !460.704!!

totaal!vlottende!activa! !342.536!! !584.262!!
TOTAAL! !431.628!! !635.778!!
!! !! !!

PASSIVA! 31c12c14! 31c12c13!
Eigen!vermogen! !! !!

algemene!reserve! !161.803!! !200.106!!

bestemmingsfonds!reorganisatieopdracht!DMO! !37.894!! !85.500!!

bestemmingsreserve!risicovolle!programmering! !51.947!! !90.000!!

bestemmingsreserve!ziekteverzuim! !38.631!! !40.883!!

totaal!eigen!vermogen! !290.275!! !416.489!!
Voorzieningen! !! !!

voorziening!onderhoud! !15.147!! !13.193!!

totaal!voorzieningen! !15.147!! !13.193!!
Kortlopende!schulden! !! !!

schulden!aan!leveranciers! !42.493!! !67.387!!

belastingen!en!premies!sociale!verzekeringen! !15.162!! !54.025!!

overlopende!passiva! !43.740!! !62.836!!

vooruit!ontvangen!baten! !24.811!! !21.848!!

totaal!kortlopende!schulden! !126.206!! !206.096!!
TOTAAL! !431.628!! !635.778!!
!! !! !!

liquiditeit! 2,71! 2,83!

solvabiliteit! !0,67!! !0,66!!

!

!

!

! !
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4.2#EXPLOITATIEREKENING#

!

EXPLOITATIEREKENING! Exploitatie! Begroting! Exploitatie!
!! 2014! 2014! 2013!
!! !! !! !!

BATEN! !! !! !!

Directe!opbrengsten! !! !! !!

Publieksinkomsten! !333.189!! !231.000!! !191.136!!

Sponsorinkomsten! !4.168!! !20.000!! !6.750!!

Overige!inkomsten! !480!! !5.000!! !405!!

Indirecte!inkomsten! !! !! !!

Verhuur!faciliteiten! !65.466!! !139.700!! !109.411!!

Totale!opbrengsten! !403.303!! !395.700!! !307.702!!

!! !! !! !!

Bijdragen! !! !! !!

Subsidie!Gemeente!Utrecht,!jaarlijks! !730.000!! !730.000!! !730.000!!

Overige!bijdragen!publieke!middelen! !26.000!! !43.000!! !101.923!!

Overige!bijdragen!private!middelen! !H!!!! !H!!!! !2.988!!

Totaal!bijdragen!! !756.000!! !773.000!! !834.911!!

TOTAAL!BATEN! !1.159.303!! !1.168.700!! !1.142.613!!
!! !! !! !!

LASTEN! !! !! !!
Beheer!! !! !! !!

Personele!lasten! !214.281!! !256.660!! !206.664!!

Materiele!lasten! !381.872!! !322.700!! !358.146!!

Activiteiten!! !! !! !!

Personele!lasten! !386.668!! !342.175!! !301.924!!

Materiele!lasten! !304.852!! !293.075!! !246.195!!

TOTAAL!LASTEN! !1.287.673!! !1.214.610!! !1.112.929!!
!! !! !! !!

RESULTAAT! !! !! !!
Saldo!uit!gewone!bedrijfsvoering! !128.370H! !45.910H! !29.684!!

Rentebaten! !2.156!! !1.500!! !4.150!!

EXPLOITATIERESULTAAT! !126.214c! !44.410c! !33.834!!
!! !! !! !!

BESTEMMING!RESULTAAT! !! !! !!
Onttrekking!bestemmingsfonds!reorganisatieopdracht!DMO! !47.606H! !H!!!! !13.500H!

Onttrekking!bestemmingsreserve!risicovolle!programmering! !38.053H! !44.410H! !H!!!!

Onttrekking!bestemmingsreserve!ziekteverzuim! !2.252H! !H!!!! !3.147!!

Toevoeging!algemene!reserve! !H!!!! !H!!!! !44.187!!

Onttrekking!algemene!reserve! !38.303H! !H!!!! !H!!!!

!
!
!
! #
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4.3#KASSTROOM##OVERZICHT#
!
!
KASSTROOM!OVERZICHT! 2014! 2013!
Kasstroom!uit!operationele!activiteiten! !! !!

exploitatieresultaat! !126.214H! !33.834!!

afschrijvingen! !20.437!! !15.429!!

mutatie!vorderingen! !50.579H! !91.249!!

mutatie!kortlopende!schulden! !79.891H! !15.163H!

totaal! !236.247c! !125.349!!
Kasstroom!uit!investeringsactiviteiten! !! !!

investeringen!in!vaste!activa! !58.012H! !21.156H!

totaal! !58.012c! !21.156c!
Kasstroom!uit!financieringsactiviteiten! !! !!

mutatie!bestemmingsreserves! !! !!

mutatie!voorziening!onderhoud! !1.954!! !1.193!!

totaal! !1.954!! !1.193!!
!! !! !!

mutatie!liquide!middelen! !292.305H! !105.389!!

stand!liquide!middelen!1!januari! !460.704!! !355.314!!

stand!liquide!middelen!31!december! !168.399!! !460.704!!
!

4.4#GRONDSLAGEN#JAARREKENING#
!
De!jaarrekening!is!opgesteld!volgens!de!bepalingen!van!de!richtlijn!voor!de!jaarverslaggeving!640!Organisaties!

zonder!winststreven.!

De!waardering!van!activa!en!passiva!en!de!bepaling!van!het!resultaat!vinden!plaats!op!basis!van!historische!kosten.!

Tenzij!bij!de!desbetreffende!grondslag!voor!de!specifieke!balanspost!anders!wordt!vermeld,!worden!de!activa!en!

passiva!opgenomen!tegen!nominale!waarde.!

Baten!en!lasten!worden!toegerekend!aan!het!jaar!waarop!ze!betrekking!hebben.!Winsten!worden!slechts!

opgenomen!voor!zover!zij!op!balansdatum!zijn!gerealiseerd.!Verplichtingen!en!mogelijke!verliezen!die!hun!

oorsprong!vinden!voor!het!einde!van!het!verslagjaar,!worden!in!acht!genomen!indien!zij!voor!het!opmaken!van!de!

jaarrekening!bekend!zijn!geworden.!De!in!de!jaarrekening!gehanteerde!valuta’s!zijn!in!euro’s.!

!

Grondslagen!waardering!activa!en!passiva!
>!Materiële!vaste!activa!
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!berekend!op!basis!van!een!vast!percentage!van!de!verkrijgingsprijs,!

rekening!houdend!met!een!eventuele!residuwaarde.!Vanaf!het!moment!van!ingebruikneming!vindt!afschrijving!

plaats.!

>!Vorderingen!
De!vorderingen!worden!opgenomen!tegen!nominale!waarde,!onder!aftrek!van!de!noodzakelijk!geachte!

voorzieningen!voor!het!risico!van!oninbaarheid.!Deze!voorzieningen!worden!bepaald!op!basis!van!individuele!

beoordeling!van!de!vorderingen.!

>!Voorziening!groot!onderhoud!
De!voorziening!groot!onderhoud!wordt!gevormd!middels!jaarlijkse!dotaties!in!verband!met!het!in!de!toekomst!uit!

te!voeren!groot!onderhoud.!De!voorziening!is!gebaseerd!op!een!meerjarig!groot!onderhoudsplan.!

!

!
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!
Grondslagen!voor!resultaatbepaling!
>!Algemeen!
De!baten!en!lasten!worden!bepaald!met!inachtneming!van!de!hiervoor!reeds!gemelde!grondslagen!van!waardering!

en!toegerekend!aan!het!verslagjaar!waarop!zij!betrekking!hebben.!

>!Afschrijvingen!
De!afschrijvingen!op!materiële!vaste!activa!zijn!berekend!op!basis!van!de!aanschafwaarde!met!de!volgende!

percentages:!

• verbouwing:!10%!H!20%!

• inventarissen,!apparatuur!en!inrichting:!10%!H!20%!H!33%!

!

4.5#TOELICHTING#OP#DE#BALANS#
!
Materiële!vaste!activa!c!Beheer! !!

Verbouwing!!
!

Inventaris!!
!!

Apparatuur!!
!

Kantoormachines!!
!!

Software!!
!!

Totaal!!
Boekwaarde!per!1!januari! !3!! !8.112!! !6.876!! !12.280!! !4.680!! !31.951!!

Investeringen!! !37.100!! !6.076!! !7.445!! !3.531!! !! !54.152!!

Desinvesteringen! !H!!!! !H!!!! !H!!!! !H!!!! !H!!!! !H!!!!

Afschrijvingen! !1.237!! !2.959!! !1.738!! !7.262!! !936!! !14.132!!

Afschrijvingen!in!desinvesteringen! !H!!!! !H!!!! !H!!!! !H!!!! !H!!!! !H!!!!

Boekwaarde!per!31!december! !35.866!! !11.229!! !12.583!! !8.549!! !3.744!! !71.971!!
!
!
Materiële!vaste!activa!c!Podium! !

Bouwkundig!!
!

Inventaris!!
!

Theaterapparatuur!!
!

Kantoormachines!!
!!

Software!!
!!

Totaal!!
Boekwaarde!per!1!januari! !H!!!! !553!! !18.127!! !887!! !H!!!! !19.567!!

Investeringen! !H!!!! !H!!!! !3.859!! !H!!!! !H!!!! !3.859!!

Desinvesteringen! !H!!!! !H!!!! !H!!!! !H!!!! !H!!!! !H!!!!

Afschrijvingen! !H!!!! !115!! !5.834!! !356!! !H!!!! !6.305!!

Afschrijvingen!in!desinvesteringen! !H!!!! !H!!!! !H!!!! !H!!!! !H!!!! !H!!!!

Boekwaarde!per!31!december! !c!!!! !438!! !16.152!! !531!! !c!!!! !17.121!!
!
!

Debiteuren! 2014! 2013!

Debiteurensaldilijst!per!31!december! !40.186!! !30.050!!

Voorziening!debiteuren! !4.586H! !H!!!!

Totaal! !35.600!! !30.050!!
!
!

Vorderingen!subsidieverstrekkers!! 2014! 2013!

Gemeente!structurele!subsidie! !36.500!! !38.000!!

Gemeente!afrekening!subsidie!2013! !38.000!! !H!!!!

K.F.!HeinFonds! !2.000!! !1.000!!

Totaal! !76.500!! !39.000!!
!
!

Belastingen!en!premies!sociale!verzekeringen!/!pensioenen! 2014! 2013!

Suppletie!BTW!! !254H! !642H!

BTW!4e!kwartaal!! !19.135!! !27.242!!

Totaal! !18.881!! !26.600!!
!
!
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Overige!vorderingen! 2014! 2013!

Green!wheels!borg! !227!! !227!!

TPG!depot! !900!! !900!!

Rente!banken! !2.094!! !4.058!!

Uitkering!ziekengeld! !4.047!! !3.916!!

Opbrengsten!Coproducties!en!Gastprogrammering! !8.597!! !H!!!!

Basispremie!WIA/WAO! !H!!!! !1.645!!

Grolsch/Mulco! !4.168!! !2.780!!

Diversen! !2.012!! !2.457!!

Totaal! !22.045!! !15.983!!
!

Vooruit!betaalde!kosten! 2014! 2013!

Programmakosten! !1.250!! !1.510!!

Publiciteitskosten! !3.932!! !3.015!!

Freelance!Programmering! !8.202!! !H!!!!

Huur!Pand! !6.409!! !6.333!!

Overig! !1.318!! !1.067!!

Totaal! !21.111!! !11.925!!
!

Liquide!middelen! 2014! 2013!

Van!Lanschot,!rekening!courant! !10.737!! !29.092!!

Van!Lanschot,!spaarrekening! !100.356!! !79.066!!

Kasgeld! !11.503!! !7.414!!

ING,!zakelijk!spaarrekening! !19.079!! !156.925!!

ING,!rekening!courant! !3.761!! !22.665!!

Rabobank,!rekening!courant! !22.587!! !24.119!!

Rabobank,!bedrijfspaarrekening! !503!! !141.443!!

Triodos!bank! !127H! !20H!

Totaal! !168.399!! !460.704!!
!

Eigen!Vermogen! 2014! 2013!

Algemene!reserve! !! !!

Saldo!1!januari! !200.106!! !155.919!!

onttrekking!in!het!kader!van!de!resultaatverdeling! !38.303H! !H!!!!

toevoeging!in!het!kader!van!de!resultaatverdeling! !H!!!! !44.187!!

Saldo!31!december! !161.803!! !200.106!!
Bestemmingsfonds!reorganisatieopdracht!DMO!Utrecht! !! !!

Saldo!1!januari! !85.500!! !99.000!!

onttrekking!in!het!kader!van!de!resultaatverdeling! !47.606H! !13.500H!

Saldo!31!december! !37.894!! !85.500!!
Bestemmingsreserve!risicovolle!programmering! !! !!

Saldo!1!januari! !90.000!! !90.000!!

onttrekking!in!het!kader!van!de!resultaatverdeling! !38.053H! H!

Saldo!31!december! !51.947!! !90.000!!
Bestemmingsreserve!ziekteverzuim! !! !!

Saldo!1!januari! !40.883!! !37.736!!

onttrekking!in!het!kader!van!de!resultaatverdeling! !2.252H! !3.147!!

Saldo!31!december! !38.631!! !40.883!!

Totaal! !290.275!! !416.489!!
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!

!

Eigen!Vermogen!en!Algemene!Reserve!
Het!resultaat!van!2014!leidt!tot!een!eigen!vermogen!van!€!290.275!eind!2014.!De!bestemming!van!het!resultaat!in!

2014!voerde!RASA!uit!conform!het!besluit!van!het!bestuur!en!de!raad!van!toezicht.!Na!verdeling!van!het!resultaat!

is!eind!2014!de!algemene!reserve!van!RASA!€!161.803.!

!

Bestemmingsfonds!!Reorganisatieopdracht!!DMO!
In!de!subsidiebeschikking!2013H2016!heeft!de!Gemeente!Utrecht!een!aantal!specifieke!voorwaarden!opgenomen.!

In!2014!is!er!€!47.606!onttrokken!aan!het!bestemmingsfonds!ten!behoeve!van!horeca,!verhuur!en!marketing.!

Hierbij!is!nauw!samengewerkt!met!Horeca!Nederland!met!als!doel!meer!inkomsten!uit!horeca,!verhuur!en!

catering.!Ook!is!onderzoek!gedaan!naar!het!verbeteren!van!werkprocessen!en!planningssystemen.!Tegelijkertijd!is!

een!nieuwe!visie!op!marketing!van!het!RASA!programma!ontwikkeld,!die!in!het!seizoen!2015H2016!

geïmplementeerd!wordt.!!

!

Bestemmingsreserve!risicovolle!programmering!
De!bestemmingsreserve!risicovolle!programmering!is!ingericht!ter!afdekking!van!het!risico!van!de!internationale!

programmering.!In!2014!is!deze!bestemmingsreserve!gebruikt!ter!afdekking!van!14!klassieke!en!theatrale!

wereldmuziekvoorstellingen,!die!zonder!extra!subsidie!niet!realiseerbaar!zijn!en!veelal!vallen!onder!immaterieel!

cultureel!werelderfgoed.!

!

Bestemmingsreserve!ziekteverzuim!
De!bestemmingsreserve!ziekteverzuim!is!ter!dekking!van!de!eerste!zes!weken!ziekteverzuim.!Eind!2014!is!het!

aantal!fte!gedaald!waardoor!er!€!2.252!is!vrijgevallen.!Het!eindsaldo!bedraagt!6/52!van!de!loonsom!2015.!Voor!

ziekteverzuim!langer!dan!zes!weken!is!een!verzuimverzekering!afgesloten.!!

!
!

Voorziening!groot!onderhoud! 2014! 2013!

beginstand!1!januari! !13.193!! !12.000!!

onttrekking!! !10.046H! !10.807H!

dotatie! !12.000!! !12.000!!

Totaal!eindstand!31!december! !15.147!! !13.193!!
!

Voorziening!groot!onderhoud!
Voor!het!achterstallig!huurdersonderhoud!zal!de!stichting!in!de!toekomst!geen!beroep!meer!kunnen!doen!op!

eenmalige!subsidies!van!de!gemeente!Utrecht.!Om!die!reden!is!besloten!om!voortaan!jaarlijks!een!bedrag!van!

€12.000!te!reserveren!in!een!onderhoudsvoorziening.!De!verwachte!investeringen!zijn!uitgewerkt!in!een!meerjarig!

onderhoudsplan.!In!2014!is!€!10.046!besteed!aan!groot!onderhoud.!

!

Schulden!aan!leveranciers! 2014! 2013!

Openstaande!facturen!crediteuren! !42.493!! !67.387!!

Totaal! !42.493!! !67.387!!
!
!

Belastingen,!premies!sociale!verzekeringen!en!pensioenen! 2014! 2013!

Pensioenpremie!! !1.962!! !13.694!!

Loonheffing!en!sociale!lasten! !13.200!! !40.331!!

Totaal! !15.162!! !54.025!!
!
!
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Overlopende!passiva! 2014! 2013!

Accountantskosten! !10.000!! !6.738!!

Vakantietoeslag! !12.963!! !13.839!!

Netto!lonen! !3.330!! !26.887!!

Afdracht!Buma! !1.129!! !4.000!!

Activiteitenkosten!podium! !1.253!! !1.961!!

Investeringen! !1.500!! !H!!!!

Adviezen! !3.825!! !1.000!!

Energiekosten! !844!! !1.439!!

Externe!personeelskosten! !7.074!! !5.045!!

Diversen! !1.822!! !1.927!!

Totaal! !43.740!! !62.836!!
!

!

Vooruit!ontvangen!baten! 2014! 2013!

Danscursussen! !7.031!! !4.697!!

Vooruitontvangen!entree!! !5.280!! !3.825!!

Subsidie!Fonds!Podiumkunsten/SRP!! !12.500!! !12.500!!

Voorschotten!verhuur! !H!!!! !826!!

Totaal! !24.811!! !21.848!!
!

4.6#NIET#IN#DE#BALANS#OPGENOMEN#RECHTEN#EN#VERPLICHTINGEN#
!

Niet!in!de!balans!opgenomen!rechten!
Volgens!de!gedeeltelijke!verleningsbeschikking!2013H456H945!d.d.!12!december!2012!inzake!de!

Cultuurperiode!2013H2016!ontvangt!RASA!in!de!jaren!2013!tot!en!met!2016!een!bedrag!van!€!730.000.!Over!de!

resterende!periode!2015H2016!is!dit!in!totaal!€!1.460.000!aan!structurele!gemeentelijke!subsidie.!

!
Niet!in!de!balans!opgenomen!verplichtingen!
>!Huur!gebouw!
De!huur!van!het!pand!Pauwstraat!13A!bedraagt!m.i.v.!23!mei!2014!€!93.061,06!(exclusief!BTW)!per!jaar!en!dit!

bedrag!wordt!jaarlijks!geïndexeerd.!De!huurovereenkomst!is!aangegaan!op!1!juli!2001!voor!een!periode!van!5!

jaren.!De!huidige!overeenkomst!is!voor!onbepaalde!tijd!en!kan!door!elk!der!partijen!worden!opgezegd!met!

inachtneming!van!een!opzegtermijn!van!3!maanden.!

>!Leaseverplichting!Ricoh!
De!lease!van!twee!kopieermachines!van!Ricoh!bedraagt!m.i.v.1!januari!2014!€!9.540!(exclusief!BTW)!per!jaar.!De!

overeenkomst!is!aangegaan!op!1!januari!2013!voor!een!periode!van!4!jaren.!

! #
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4.7#TOELICHTING#OP#DE#EXPLOITATIEREKENING#
!
De!exploitatierekening!van!2014!laat!een!negatief!resultaat!van!€!126.214!zien.!Na!mutaties!van!

bestemmingsfonds!en!bestemmingsreserves!resulteert!een!negatief!saldo!van!

€!38.303!dat!vrijvalt!ten!gunste!van!de!algemene!reserve.!!

!

Baten!
De!totale!baten!van!RASA!over!2014!bedroegen!€!1.159.303!ten!opzichte!van!de!begrote!baten!van!€!1.168.700.!

De!totale!baten!van!2014!zijn!€!9.397!lager!dan!begroot!(zie!exploitatierekening).!

!

DIRECTE!OPBRENGSTEN! Exploitatie! Begroting!! Exploitatie!
!! 2014! 2014! 2013!
!! !! !! !!
Publieksinkomsten! !! !! !!

kaartverkoop! !125.910!! !129.000!! !109.503!!

inkomsten!coproducties! !15.986!! !15.000!! !5.963!!

inkomsten!gastvoorstellingen!SSBU! !65.468!! !! !!

inkomsten!gastvoorstellingen!Overig! !23.713!! !! !!

workshops!&!cursussen! !20.554!! !25.000!! !20.581!!

cultuurpas!educatie! !H!!!! !3.000!! !!

verkoop!RASA!passen!! !12.991!! !14.000!! !12.924!!

opbrengst!barverkopen!+!keuken! !68.567!! !45.000!! !42.165!!

totaal!! !333.189!! !231.000!! !191.136!!
!! !! !! !!

Sponsorinkomsten! !! !! !!

donateurs!RASA! !H!!!! !10.000!! !H!!!!

inkomsten!sponsoring! !4.168!! !10.000!! !6.750!!

totaal! !4.168!! !20.000!! !6.750!!
!! !! !! !!

Overige!inkomsten! !! !! !!

inkomsten!uit!advertenties! !480!! !5.000!! !405!!

totaal! !480!! !5.000!! !405!!
TOTAAL!DIRECTE!OPBRENGSTEN! !337.837!! !256.000!! !198.291!!

!! !! !! !!
INDIRECTE!OPBRENGSTEN! Exploitatie! Begroting!! Exploitatie!
!! 2014! 2014! 2013!

inkomsten!verhuur!faciliteiten! !49.858!! !100.700!! !88.410!!

opbrengst!barverkopen!! !15.387!! !27.000!! !19.356!!

inkomsten!verhuur!kantoor! !H!!!! !12.000!! !H!!!!

overige!! !221!! !H!!!! !1.645!!

TOTAAL!INDIRECTE!OPBRENGSTEN! !65.466!! !139.700!! !109.411!!
!! !! !! !!

TOTAAL!INKOMSTEN! !403.303!! !395.700!! !307.702!!
!

!

Opbrengsten!
De!totale!directe!opbrengsten!zijn!€!81.837!hoger!dan!begroot.!Deze!hogere!publieksinkomsten!worden!

grotendeels!veroorzaakt!doordat!de!opbrengst!van!gastvoorstellingen!€!65.468!hoger!is!door!de!tijdelijke!

samenwerking!met!de!Stadsschouwburg!Utrecht.!Ook!de!barinkomsten!zijn!door!de!toename!in!bezoekers!en!

activiteiten!€!26.404!hoger!dan!begroot.!Vorige!jaren!werden!deze!inkomsten!verantwoord!onder!verhuur.!Nu!

RASA!haar!podium!naast!haar!eigen!wereldmuziekprogramma!steeds!meer!openstelt!voor!coproducties!en!

gastvoorstellingen,!is!gekozen!om!alle!publieke!voorstellingen!in!RASA!te!verantwoorden!onder!

publieksinkomsten.!Ook!de!inkomsten!uit!coproducties!zijn!verantwoord!onder!de!directie!inkomsten,!terwijl!die!
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vorig!jaar!verantwoord!werden!onder!bijdragen.!Aandachtspunt!blijft!het!niet!realiseren!van!begrote!inkomsten!uit!

sponsoring,!donateurs!en!advertenties.!

Door!de!verschuiving!van!gastvoorstellingen!naar!publieksinkomsten!zijn!de!totale!indirecte!opbrengsten!uit!

verhuur!€!43.945!lager!dan!op!de!begroting.!De!begrote!inkomsten!uit!verhuur!kantoorruimte!€!12.000,H!bleek!niet!

haalbaar!vanwege!de!vele!beschikbare!kantoorruimtes!in!Utrecht.!

!

BIJDRAGEN! Exploitatie! Begroting!! Exploitatie!
!! 2014! 2014! 2013!
Structurele!subsidie! !! !! !!

Gemeente!Utrecht!cultuurnotaperiode!2013H2016,!jaarlijks! !730.000!! !730.000!! !730.000!!

totaal! !730.000!! !730.000!! !730.000!!
Overige!Bijdrage!Publieke!Middelen! !! !! !!

subsidie!reguliere!programmering!NFPK! !25.000!! !25.000!! !31.250!!

bijdrage!festivalprogramma! !! !15.000!! !!

bijdrage!Gemeente!Utrecht!EU!netwerk!&!wereldmuziekfestival! !H!!!! !H!!!! !30.000!!

ondersteuningsbudget!Theaters!Provincie!Utrecht!! !H!!!! !H!!!! !9.250!!

bijdrage!Educatie!/!Participatiefonds!DMO! !H!!!! !H!!!! !4.273!!

bijdrage!educatieprogramma! !H!!!! !3.000!! !!

bijdrage!KF!Heinfonds!educatie:!Ontmoet!de!wereld!in!muziek! !1.000!! !H!!!! !1.000!!

incidentele!subsidie!Gemeente!Utrecht! !H!!!! !H!!!! !26.150!!

totaal! !26.000!! !43.000!! !101.923!!
Overige!Bijdrage!Private!Middelen! !! !! !!

overige! !H!!!! !H!!!! !2.988!!

totaal! !c!!!! !c!!!! !2.988!!
TOTAAL!BIJDRAGEN! !756.000!! !773.000!! !834.911!!
!

!

Bijdragen!
De!totale!bijdragen!in!2014!zijn!€!17.000!lager!dan!begroot.!Dit!wordt!grotendeels!veroorzaakt!doordat!de!extra!

subsidieaanvraag!voor!een!festival!niet!is!gerealiseerd!en!de!bijdragen!voor!educatie!minder!waren!dan!begroot.!

!

Structurele!Subsidie!Gemeente!Utrecht!
RASA!werd!in!2014!voor!€!730.000!structureel!gesubsidieerd!door!de!gemeente!Utrecht!middels!de!

Verleningsbeschikking!kenmerk!13.096945!d.d.!20!december!2013.!!

!

Fonds!Podiumkunsten:!subsidie!reguliere!programmering!(SRP)!
Op!1!februari!2013!deed!RASA!opnieuw!een!aanvraag!in!het!kader!van!de!subsidie!reguliere!programmering!(SRP).!

Per!beschikking!werd!een!bedrag!toegekend!van!€!50.000,!gelijkelijk!te!verdelen!over!twee!seizoenen!(2013H2014!

en!2014H2015).!In!2014!is!hiervan!€!25.000!ingezet!voor!muziekprogramma!in!RASA.!Met!deze!extra!steun!kan!

RASA!zijn!taakstelling!om!creatief!en!trendsettend!te!programmeren!mede!gestalte!geven.!

!

KFHein!Fonds!Educatieproject!“Ontmoet!de!wereld!in!muziek”!
RASA!heeft!Margriet!Jansen!Culturele!Producties!gevraagd!om!met!het!Gregorius!College!een!doorstart!te!maken!

met!een!vernieuwd!cultuureducatieprogramma!in!een!doorlopende!leerlijn.!Meer!dan!600!leerlingen!is!een!

verrijkende!ervaring!aangeboden,!een!ontmoeting!met!artiesten!en!muziek!waarmee!zij!ook!de!diversiteit!van!

wereldculturen!leren!kennen!en!zelf!met!de!muziek!aan!de!slag!gaan.!Voor!het!schooljaar!2013H2014!heeft!het!

KFHein!Fonds!€!2.000!ter!beschikking!gesteld,!waarvan!€!1.000!in!het!jaar!2014!is!gebruikt.!

!
!
!
!
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Lasten!RASA!Beheer!
!
BEHEERSLASTEN!PERSONEEL! !Exploitatie!! Begroting!! !Exploitatie!!
!! 2014! 2014! 2013!
Salarislasten!vast!personeel!*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!totaal! !167.002!! !180.750!! !163.449!!

reiskosten!woon/werkverkeer!&!onkosten! !3.005!! !2.500!! !3.289!!

verzuimverzekering! !7.523!! !11.300!! !4.808!!

arbodienst/arbokosten! !10.021!! !2.050!! !1.949!!

deskundigheidsbevordering! !5.521!! !3.000!! !2.256!!

BHV!cursus,!oefeningen!&!vergoedingen! !2.778!! !3.000!! !3.692!!

overige!personeelskosten! !63!! !500!! !H!!!!

uitkering!ziekengeld! !11.025H! !H!!!! !10.534H!

Overige!vaste!personeelskosten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!totaal! !17.886!! !22.350!! !5.460!!
verhuur! !5.384!! !6.040!! !!

evenementenbegeleider! !7.003!! !13.500!! !12.761!!

senior!barmedewerkers! !4.721!! !10.800!! !8.658!!

technicus!geluid/licht! !6.713!! !11.520!! !9.745!!

assistent!bespreekbureau! !H!!!! !4.800!! !H!!!!

extern!schoonmaak! !4.294!! !5.400!! !4.276!!

overige!personeel! !753!! !1.500!! !1.004!!

vrijwilligers! !525!! !H!!!! !1.311!!

Variabele!personeelskosten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!totaal! !29.393!! !53.560!! !37.755!!
TOTALE!PERSONELE!LASTEN! !214.281!! !256.660!! !206.664!!
*!de!salarislasten!zijn!inclusief!pensioenS!en!sociale!lasten! !! !! !!
!

BEHEERSLASTEN!MATERIEEL! !Exploitatie!! Begroting!! !Exploitatie!!
!! 2014! 2014! 2013!
Afschrijving!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!totaal! !20.437!! !20.000!! !15.429!!
Huisvesting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!huur! !76.454!! !81.000!! !75.036!!

onderhoud!en!schoonmaakmiddelen! !22.534!! !15.500!! !15.724!!

onderhoud!technische!installaties! !7.765!! !5.000!! !9.763!!

medewerkers!schoonmaak!(extern)! !3.221!! !3.750!! !7.614!!

verwarming,!elektriciteit!etc.! !23.081!! !25.000!! !22.681!!

verzekeringen!en!belastingen! !9.444!! !9.250!! !8.551!!

achterstallig!onderhoud!! !H!!!! !H!!!! !26.716!!

dotatie!voorziening!groot!onderhoud! !12.000!! !H!!!! !12.000!!

totaal! !154.499!! !139.500!! !178.085!!
Kantoor!&!organisatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!bestuurskosten! !2.543!! !2.000!! !579!!

accountant!/!financieel!verslag!! !10.000!! !9.500!! !11.000!!

externe!adviezen! !58.321!! !17.500!! !23.425!!

salarisadministratie! !2.232!! !2.500!! !1.847!!

bureaukosten!&!automatisering!!! !29.550!! !27.000!! !26.629!!

telefoon/internet/portokn! !8.782!! !8.000!! !9.618!!

drukwerk!en!kopieën! !9.436!! !10.000!! !1.010!!

representatiekosten! !2.298!! !4.000!! !2.473!!

vakliteratuur/abonnementen/contributies! !9.312!! !11.500!! !10.942!!

overige!kantoorkosten!&!verzekeringen! !18.595!! !11.500!! !17.251!!

totaal! !151.069!! !103.500!! !104.774!!
! ! ! !

Horeca!inkopen!bar,!keuken!&!catering!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!totaal! !54.587!! !50.000!! !41.987!!
! ! ! !

Algemene!publiciteit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!totaal! !1.306!! !9.700!! !24.305!!
voorziening!oninbare!debiteuren! !4.586!! !H!!!! !H!!!!

opbrengst!voorgaande!jaren! !4.612H! !H!!!! !6.434H!

Divers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!totaal! !26c! !c!!!! !6.434c!
TOTAAL!MATERIELE!LASTEN! !381.872!! !322.700!! !358.146!!
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Lasten!RASA!Podium!
!
ACTIVITEITENLASTEN!PERSONEEL! Exploitatie! Begroting! Exploitatie!
!! 2014! 2014! 2013!
Salarislasten!vast!personeel!*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!totaal! !141.013!! !173.570!! !156.489!!

reiskosten!woon/werk!&!onkosten! !H!!!! !1.200!! !2.382!!

overige!personeelskosten! !5.838!! !4.000!! !3.706!!

Overige!personeelskosten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!totaal! !5.838!! !5.200!! !6.088!!
freelance!programmamakers! !31.175!! !30.350!! !27.250!!

!preproductie! !19.258!! !H!!!! !H!!!!

evenementenbegeleider! !34.646!! !21.930!! !16.639!!

senior!barmedewerkers! !37.800!! !22.220!! !19.165!!

technicus!geluid/licht! !61.974!! !33.380!! !26.137!!

assistent!bespreekbureau! !8.221!! !H!!!! !H!!!!

extern!schoonmaak! !13.828!! !12.500!! !7.974!!

externe!security! !3.944!! !3.080!! !3.262!!

vrijwilligers!publiciteit! !2.284!! !3.000!! !2.824!!

vrijwilligers!publieksservice! !8.392!! !9.520!! !5.190!!

Variabele!personeelskosten!voorstellingen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!totaal! !221.522!! !135.980!! !108.441!!
danscursussen! !13.820!! !21.000!! !18.164!!

educatie!voorstellingen!&!workshops! !2.300!! !4.250!! !5.097!!

Variabele!personeelskosten!educatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!totaal! !16.120!! !25.250!! !23.261!!
!! !! !! !!

EU!netwerk!expertmeeting!&!Wereldmuziekfestival!!!!!!!!!!!totaal! !2.175!! !2.175!! !7.645!!
TOTALE!PERSONELE!LASTEN! !386.668!! !342.175!! !301.924!!
*!de!salarislasten!zijn!inclusief!pensioenlasten!en!sociale!lasten! !! !! !!

!

ACTIVITEITENLASTEN!MATERIEEL! Exploitatie! Begroting! Exploitatie!
!! 2014! 2014! 2013!

programmakosten! !209.386!! !180.850!! !177.174!!

overige!kosten!programmering! !19.070!! !20.550!! !12.198!!

research!&!ontwikkelingskosten! !1.808!! !2.050!! !2.447!!

buma!&!stemra! !2.412!! !5.000!! !6.400!!

Voorstellingskosten!programmering!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!totaal! !232.676!! !208.450!! !198.219!!
!! !! !! !!

Educatieprogramma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!totaal! !5.073!! !6.000!! !2.000!!
!! !! !! !!

EU!netwerk!expertmeeting!&!Wereldmuziekfestival!!!!!!!!!!!totaal! !17.139!! !12.825!! !21.616!!
RASA!programmablad! !16.619!! !15.500!! !13.424!!

nichemarketing! !12.625!! !13.800!! !H!!!!

schrijvers!teksten! !3.553!! !3.500!! !1.490!!

flyers!&!posters! !5.670!! !14.500!! !3.304!!

digitale!promotie! !5.176!! !1.000!! !1.152!!

advertenties!print! !5.267!! !15.000!! !3.289!!

overige!!publiciteitskosten! !1.054!! !2.500!! !1.701!!

Publiciteitskosten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!totaal! !49.964!! !65.800!! !24.360!!
TOTALE!MATERIELE!LASTEN! !304.852!! !293.075!! !246.195!!
!

!

!
!
!
!
!
!
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Toelichting!personele!lasten!
De!totale!personele!lasten!over!2014!waren!€!2.114!hoger!dan!begroot.!

!

De!personele!lasten!beheer!vielen!€!42.379!lager!uit!dan!begroot.!Dit!is!met!name!veroorzaakt!doordat!de!vaste!

personele!lasten!€!13.748!lager!bleken!dan!begroot!en!de!uitkering!van!ziektegelden!van!€!11.025.!Deze!uitkering!

is!besteed!aan!de!inhuur!van!freelancers!die!terugkomen!onder!de!variabele!personele!lasten!voorstellingen!

podium,!met!name!externe!theater!technici.!De!variabele!personeelslasten!beheer!zijn!€!24.167!lager!dan!begroot,!

door!de!vele!gastvoorstellingen!die!onder!podiumactiviteiten!verantwoord!worden.!!

!

De!personele!lasten!activiteiten!zijn!€!44.493!hoger!dan!begroot.!De!vaste!personele!lasten!zijn!32.557!lager!dan!

begroot,!doordat!de!functie!programmacoördinatie!halverwege!het!jaar!met!freelancers!is!ingevuld!in!plaats!van!

programmeurs!in!loondienst.!Daarnaast!zien!we!dat!de!hogere!kosten!voornamelijk!worden!veroorzaakt!door!de!

extra!gastvoorstellingen.!Deze!resulteren!in!€!76.148!hogere!kosten!voor!personeel,!evenementenbegeleiding,!bar,!

techniek!en!kaartverkoop.!Ook!heeft!RASA!gedurende!2014!freelance!productie!ingehuurd!voor!€!19.258,!zodat!de!

producent!en!coördinator!techniek!en!gebouw!tijd!vrij!konden!maken!voor!incidentele!aanpassingen!aan!horeca!

en!achterstallig!onderhoud!gebouw.!De!personele!kosten!voor!educatie!waren!€!9.130!lager!dan!begroot.!Mede!

doordat!de!cursussen!in!een!kleinere!ruimte!werden!gegeven!om!plaats!te!maken!voor!de!vele!gastvoorstellingen.!

!

!! werkplan!2014! 1c1c2014! 31c12c2014!
Functie! fte! fte! fte!

Directeur! 1,00! 1,00! 1,00!

Administrateur! 0,83! 0,83! 0,83!

Directiesecretaris! 0,83! 0,83! 0,78!

Medewerker!productie!&!coördinator!publieksservice! 0,89! 0,89! 0,89!

Coördinator!podiumtechniek!&!faciliteiten! 0,56! 0,56! 0,56!

Programma!coördinator! 0,67! 0,89! 0,00!

All!round!technicus!licht/geluid!! 0,50! 0,50! 0,50!

Senior!medewerker!marketing!! 0,89! 0,89! 0,89!

Totaal!fte! 6,17! 6,39! 5,45!
!

Bezoldiging!topfunctionaris!
De!topfunctionarissen!van!Stichting!RASA!werden!in!2014!allen!verloond.!In!de!jaarrekening!2014!van!Stichting!

RASA!is!de!totale!bezoldiging!opgenomen.!De!bezoldiging!van!de!directeurHbestuurder!(mw.!T.!de!Bruijn)!in!het!

kader!van!de!WNT!is!in!2014!totaal!€!77.869,!bestaande!uit!€!60.234!bruto!inkomen,!€!9.542!werkgeversbijdrage!

voor!sociale!lasten,!€!7.234!werkgeversbijdrage!pensioenen!en!€859!onkostenvergoeding.!De!Raad!van!Toezicht!is!

onbezoldigd.!

!

Salarislasten!vast!personeel!
RASA!hanteert!de!cao!Nederlandse!Podia.!De!salarislasten!zijn!inclusief!pensioenH!en!sociale!lasten.!Van!de!totale!

salarislasten!van!beheer!en!podium!is!in!2014!€!27.725!voor!pensioenlasten!en!€!51.002!voor!sociale!lasten!

bestemd.!In!2013!was!dit!€!27.344!voor!pensioenlasten!en!€!51.694!voor!sociale!lasten.!

!

Bedrijfstakpensioenregeling!
De!stichting!is!aangesloten!bij!het!bedrijfstakpensioenfonds!voor!de!kunstzinnige!vorming.!Het!fonds!heeft!per!

balansdatum!een!dekkingsgraad!van!109%.!Op!grond!hiervan!worden!de!komende!jaren,!naast!de!reguliere!

premies,!geen!additionele!premies!berekend.!De!stichting!verantwoordt!aan!de!pensioenuitvoerder!de!te!betalen!

premie!als!last!in!de!winstH!en!verliesrekening.!Indien!de!reeds!betaalde!premiebijdragen!de!aan!de!

pensioenuitvoerder!te!betalen!premie!overtreffen,!is!het!meerdere!opgenomen!als!een!overlopend!actief.!

!
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!
Arbodienst!
Medio!2008!heeft!RASA!een!ziekteverzuimverzekering!afgesloten!bij!Nationale!Nederlanden,!waarbij!arbodienst!

en!ziekteverzuimregistratie!worden!verzorgd!door!Capability.!Het!ziekteverzuim!bij!RASA!wijkt!niet!wezenlijk!af!

van!het!landelijk!gemiddelde.!

!!

Toelichting!materiële!lasten!
De!totale!materiële!lasten!zijn!€!70.949!hoger!dan!begroot.!!

!

De!materiële!lasten!beheer!zijn!€!59.172!hoger!uitgevallen!door!incidentele!uitgaven!met!als!doel!het!vergroten!

van!de!eigen!verdiencapaciteit!en!het!cultureel!ondernemerschap!van!RASA.!Externe!experts!hebben!samen!met!

RASA!personeel!gewerkt!aan!organisatieveranderingen!in!de!horeca,!verhuur!en!marketing.!Hiervan!is!!

€!47.606!betaald!uit!het!bestemmingsfonds!reorganisatieopdracht!DMO.!Naast!de!investeringen!in!een!nieuwe!

keuken,!is!er!ook!achterstallig!onderhoud!gedaan!aan!de!bar,!keuken,!garderobe,!foyer,!studio!en!zaal.!Dit!heeft!

geleid!tot!€9.799!meer!uitgaven!voor!onderhoud!en!schoonmaak!en!onderhoud!technische!installaties.!!

!

Bij!de!materiële!activiteitenlasten!is!een!overschrijding!van!€!11.777!ten!opzichte!van!de!begroting.!RASA!heeft!

20%!meer!activiteiten!gerealiseerd!(146!programma’s!exclusief!gastvoorstellingen!ten!opzichte!van!120!begrote!

activiteiten)!en!hierdoor!€!23.113!extra!uitgaven!gedaan!in!deze!programmering.!Tegelijkertijd!is!de!marketing!

steeds!meer!gericht!op!free!publicity!en!digitale!marketing,!waardoor!een!bezuiniging!van!€!15.836!aan!marketing!

is!gerealiseerd.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!


