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Terugblik
2020: Onze flexibiliteit
werd op de proef gesteld.
Het laatste jaar van de subsidieperiode 2017-2020 is
begonnen zoals gepland: met het afronden en indienen van
de nieuwe aanvraag voor de meerjarige productiesubsidies
voor de periode 2021-2024.
In de cyclus van het vierjarige subsidiestelsel kan het
laatste jaar soms gezien worden als een bonus-jaar. De
eerste drie jaren zijn meestal vurig gericht op ambities
waarmaken, prestaties halen. Voor Schweigman& was
dit geen uitzondering; in de jaren 2017-2019 was ons
publieksbereik met 20% toegenomen en was het vereiste
aantal speelbeurten al ruimschoots gehaald. We hebben
nieuwe internationale relaties opgedaan door te spelen in
Australië, België, Iran en het Verenigd Koninkrijk. We hebben
een nieuwe grafische identiteit gekregen. Het Educatie &
Outreach-programma is stevig ontwikkeld en genereert
sinds 2019 eigen kernactiviteiten. Nieuwe talenten hebben
hun eerste landelijke en internationale producties met ons
gemaakt. Dus 2020 kon een bonus-jaar zijn waarin we
vooral behoefte hadden om de interdisciplinaire installatie
Spectrum te maken en daarnaast te experimenteren
met vooronderzoeken voor toekomstige projecten en de
vleugels naar nieuwe domeinen uit te slaan. Ook waren
er internationale verkenningsreizen gepland om nieuwe
samenwerkingsverbanden te zoeken met festivals en
speelplekken.

En toen
Als 2017-2020 zich voor Schweigman& kenmerkte als
een periode van wortelen en verstevigen, dan ging 2020
onverwacht maar specifiek over wortelen, in de zin van
thuisblijven. Figuurlijk en letterlijk. Allereerst gooide Brexit
roet in het eten: aan het begin van het jaar kregen we
te horen dat onze internationale reis naar het Verenigd
Koninkrijk (For The Time Being zou gaan spelen op het
Brighton Festival en Wiek op het Greenwich+Docklands
International Festival) niet door zou gaan. O.a. de nieuwe
import- en exportregels zorgden voor teveel financiële
onzekerheid bij de festivals waardoor een deel van de
internationale programmering voor 2020 werd uitgesteld.
En daarna kwam corona naar Nederland. Wonderbaarlijk
was het dat er geen publieksactiviteiten gepland waren
in de periode van 14 maart tot begin juni. De jaarlijkse
Winterschool vond plaats van 11 tot en met 13 maart: toen
de sluiting van theaters en andere voorzieningen wegens
de covid-19 pandemie werd aangekondigd, konden onze
workshops nog precies doorgaan.
Tijdens de eerste lock-down in het voorjaar is het ons goed
gelukt om thuis te werken, afzonderlijk van elkaar, met
online overleggen en bijeenkomsten. De schrik was van
korte duur: we besloten al snel dat we Spectrum in ieder
geval wilden maken. Of we hem ook konden spelen zouden
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we later wel zien. Het technische en productionele proces
hebben we doorgezet, zij het met een aantal weken
vertraging vanwege de beperkende maatregelen en
beperktere toevoer van materialen. De oorspronkelijk
geplande onderzoeksactiviteiten met een proefpubliek (het
“kleurenlaboratorium”) hebben niet kunnen plaatsvinden.
Spectrum is toevalligerwijs altijd bedoeld voor een zeer
beperkt aantal bezoekers. Spectrum is een ruimtelijke
installatie waarin de mens zich geheel kan laten
onderdompelen in een kleurenspectrum, kan baden in
kleur. Om die beleving volledig te ondergaan moet je je
als bezoeker eerst losweken van het alledaagse rationele
bestaan. In een vooronderzoek zijn we erachter gekomen
dat het werkt om de bezoeker letterlijk en figuurlijk uit de
werkelijkheid te laten vallen, zijn perspectief te kantelen. We
doen dit door de bezoeker op een kantelplank te plaatsen;
de voeten op een plankje, de rug tegen een wandje.
Gedurende zeven minuten valt de bezoeker langzaam
achterover in het donker, gedragen door de wand. Doordat
de bezoeker niet zelf gaat liggen maar “neergelegd wordt”,
ontstaat er een bizarre fysieke ervaring. De vloeistoffen
in het lichaam gaan van verticaal naar horizontaal. De
zwaartekracht verplaatst op een manier door het lichaam
die niet veel mensen eerder zullen hebben ervaren.
Dit alles maakt dat de installatie technisch complex is en
veel heeft gevraagd van het technische en productionele
team. De ruimte is nauwkeurig ingedeeld en bemeten op
de ideale afstand tussen de kantelplanken en de draaiende
schijf in het plafond waar het kleurenlicht zich manifesteert.
Hierdoor kan de ruimte maximaal veertien bezoekers per
keer ontvangen. Vanwege de covid-19 aanpassingen zijn er
schermen van plexiglas tussen de kantelplanken geplaatst
en is er extra tijd voor desinfecteren ingelast tussen elke
voorstelling.
Het is uiteindelijk gelukt om Spectrum op tijd af te maken
in het NDSM Theater. Vervolgens is de installatie afgereisd
naar Den Bosch in augustus voor een première onder
de vleugels van Afzender Boulevard, een aangepast
festivalprogramma voor 2020 van Theaterfestival
Boulevard.
Met SPRING in Autumn zijn we een langere speelperiode in
Utrecht overeengekomen vanaf oktober.
De installatie heeft een grote en hoge ruimte nodig. Veel
locaties waren niet geschikt, niet betaalbaar of niet volledig
beschikbaar. Via via kwamen we bij een loodsruimte van
de NS die vrij zou komen vanaf september. Op de dag dat
het programmaboekje van SPRING in Autumn naar de
drukker moest, kregen we te horen dat wij de loods konden
gaan huren, aanvankelijk alleen voor de speelperiode.
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Toen de tweede en daarna derde lockdown kwam hebben
we besloten om de loods nog langer aan te houden en
de huur te verlengen tot eind 2021. Dit geeft ons voor het
eerst meer inzicht in het langer spelen van voorstellingen.
Hiermee kunnen we ook meer uiting geven aan ons lokale
profiel in onze standplaats en zijn we minder afhankelijk van
speelplekken, zodra de covid-19 maatregelen versoepelen.

Wel hebben we een start kunnen maken met het
transmediale onderzoeksproject Prikkel. Helaas wel alleen
nog via online bijeenkomsten, maar daarin hebben we
toch al interessante en inspirerende uitwisselingen gehad
met onze partners van HKU, UMC Utrecht en Buitenplaats
Doornburgh. We kijken er naar uit om dit in 2021 vleugels te
geven.

In het najaar werden we weer gedwongen om thuis te
werken, en met de geldende beperkingen op samenkomsten,
hebben we maar deels andere geplande fysieke activiteiten
kunnen uitvoeren. Onder andere het vooronderzoek voor
de nieuwe producties 2021-2024 hebben we niet helemaal
kunnen waarmaken. Eros is bijvoorbeeld een zeer fysiek
project, waarin spelers de ruimte moeten hebben voor
aanraking. In september zouden we hiermee beginnen door
met DOX te werken in een Clubtraject met jonge makers. Dit
hebben we kunnen verplaatsen naar januari 2021.

Al met al is het toch een beweeglijk jaar geweest. Ons eigen
motto “omarm het niet-weten” hebben we letterlijk keer op
keer moeten uitvoeren in 2020. Niet zonder hobbels: het
leren daarvan is ook zeer waardevol geweest. Ook ervaren
we opnieuw hoe de inhoudelijke visie van Schweigman&
weer op alle lagen in de organisatie aanwezig is; zowel
de verbinding maken tussen hoofd en lijf, als het in een
maatschappelijke context plaatsen van de waarneming
van je zelf, de ander en de omgeving, zien we terug in onze
werkwijze en relatiebeheer, en uiteraard in de activiteiten
zelf.

Boukje Schweigman:
“2020 was een bijzonder jaar. We hadden geluk dat we Spectrum al in de planning
hadden en dat deze installatie, waar maar veertien mensen in passen, behoorlijk
corona-proof bleek. Dus we waren heel blij dat we binnen de maatregelen toch
fysiek-zintuiglijk werk konden maken in deze tijden waarin ineens alles digitaal
ging.
De hele lockdown was ook een tijd van bezinning, die ons ook heeft aangezet
om meer te reflecteren op onze werkwijze. Het gaf ons de ruimte en de tijd om te
herijken: waar staan we voor, wat dragen we eigenlijk uit. We wilden onze missie en
visie ook op andere manieren gaan uitdragen, niet alleen met onze voorstellingen.
Onze afdeling Educatie & Outreach stond inmiddels goed op poten, dus we
konden een verdiepingsslag maken, wat geresulteerd heeft in het ontwerpen van
een jaartraining en de start voor het maken van een handboek, waarin we onze
werkwijze meer willen uitwerken en deelbaar maken voor geïnteresseerden. We
zijn aan het uitzoeken welke vorm een “handboek” moet krijgen. Wat kunnen we
beschrijven en wat wil je deelbaar maken middels oefeningen of beeldmateriaal?
We vinden het eigenlijk heel bijzonder om hier de ruimte voor te kunnen nemen.
Vanuit onze fenomenologische werkwijze, waarin het creatieve proces uitgaat
van het niet-weten, het onderzoekende, konden we ons ook verhouden tot de
coronatijd. We voelden daarin niet de behoefte om direct een reactie of antwoord
te geven op corona door online te gaan, zichtbaar te blijven - we hebben eerst zelf
gereflecteerd.
Ik ben er heel erg trots op dat we juist in deze tijd toch een fysieke ervaring
hebben kunnen neerzetten. En ik heb zin in meer: welke vormen zijn er nog meer
mogelijk? De ruimte en zogenaamde stilstand heb ik als een geschenk ervaren.
Even uit de productiemodus, dat heeft ons goed gedaan. Dit coronajaar heeft ons
zeker iets bijzonders opgeleverd. Aanvankelijk vond ik het heel waardevol, die
stilstand. Maar inmiddels zijn we het ook wel weer zat om alles steeds te moeten
verschuiven, uitstellen, aanpassen en zijn we echt weer toe aan uitwisseling met
ons publiek.“
Jaarverslag 2020
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Het jaar in
vogelvlucht
januari

aanvraag meerjarige subsidie 2021-2024 ingediend bij gemeente Utrecht

februari

aanvraag meerjarige productiesubsidie 2021-2024 ingediend bij
Fonds Podiumkunsten (FPK)
Anemone geeft masterclass bij Comenius Leergang

maart

Winterschool (drie-daagse masterclass) vindt plaats,
gegeven door Boukje & Anemone

april/mei

eerste lockdown: iedereen thuiswerken / online
Spectrum voorbereidingen
Rachel neemt deel aan internationale gesprekken met IETM & leiderschapsforum

mei/juni

Spectrum maakproces begint in NDSM Theater
Aanvraag gemeente Utrecht is positief gehonoreerd
Francesca Lazzeri voorstelling My shadow used to have a density try-outs
bij Veem Theater

juli

Spectrum eerste vertoningen met proefpubliek in NDSM Theater

augustus

Spectrum opent bij Afzender Boulevard
Aanvraag Fonds Podiumkunsten is positief gehonoreerd
Francesca Lazzeri voorstelling My shadow used to have a density
bij Afzender Boulevard

september

intrek in loods op de Locomotiefstraat
voorbereidingen voor SPRING voorstellingen
Boukje bereidt Eros inhoudelijk voor, ClubDOX is uitgesteld tot januari 2021
Lonneke & Rachel start deelname Friendraising & Mecenaat traject

oktober

Spectrum voorstellingen in SPRING Utrecht
Anemone geeft masterclass workshop bij Koninklijke Academie Beeldende Kunst
in Den Haag
Boukje & Anemone start deelname cursus Haptonomie

november

eerste Prikkel bijeenkomst met partners HKU & UMC Utrecht
Ambassadeurstraject gaat van start
Spectrum voorstellingen afgelast in tweede lockdown
Spectrum voorstellingen beginnen weer eind november
schoolvoorstellingen Spectrum

december

Jaartraining kennismakingsdag voor deelnemers vindt plaats
Spectrum voorstellingen weer afgelast vanaf half december

Schweigman&
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Missie
en Visie
Schweigman& maakt voorstellingen waarin je als bezoeker
je lichaam en je zintuigen anders en intensief ervaart. Je
waarneming raakt ontregeld. Het cognitieve maakt ruimte
voor het sensorische. Het artistieke uitgangspunt voor
de voorstellingen is altijd het lichaam in de ruimte. De
toeschouwer wordt teruggeworpen op zichzelf en gaat
van daaruit een verbinding aan met de ander en met de
omgeving er omheen. Een frisse blik op de wereld en een
sensorische beleving buiten de denkkaders van alledag zijn
het resultaat.
Schweigman& heeft een unieke werkwijze ontwikkeld
binnen de podiumkunsten, geïnspireerd op de
fenomenologische stroming binnen de filosofie. Deze
gaat uit van de lichamelijke en intuïtieve ervaring van een
fenomeen als middel om de wereld te leren kennen. Dat
kan een beweging, een zintuiglijke waarneming of een
natuurverschijnsel zijn.

Onze missie is om de mens terug te werpen op zijn fysieke
aanwezigheid. Om zo in contact te komen met een innerlijke
wereld van waaruit een gegrond contact kan worden
gemaakt met de ander - in al zijn veelzijdigheid - en met de
omgeving.

Spectrum - Bowie Verschuren

Artistiek leider Boukje Schweigman: “Bij het maken van
een voorstelling verdiepen we ons in een (natuurkundig)
fenomeen: magnetisme, vuur, drijven, kleur, vallen. We tasten
het af en gaan ermee aan de haal binnen improvisaties.

Vervolgens nemen we afstand en analyseren we wat het
materiaal bij ons oproept, welke scènes kunnen ontstaan.
Dit proces herhalen we en zo dringen we langzaam door
tot de kern, laag voor laag, om te ontdekken welke wijsheid
zich aandient. De dramaturgie van de beleving van de
toeschouwer is leidend en wordt niet bepaald door een
verhaal dat zich op het podium afspeelt maar zij wordt
benaderd vanuit de sensorische reis die de toeschouwer
aflegt. Hoe komt de bezoeker binnen? Hoe ontregelen
we de bezoeker zodat vooropgezette ideeën worden
losgelaten? Waar plaatsen we ons publiek? Hoe leiden we
het publiek weer naar buiten? We stellen heel duidelijke
kaders, een doordachte compositie van plaatsing, beeld en
geluid, waarbinnen de toeschouwer alle ruimte krijgt voor de
eigen verbeelding. Zoveel toeschouwers, zoveel verhalen.”
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Activiteiten
Spectrum
Hoe intens kan je kleur beleven? Kleur als iets waar je niet alleen naar kijkt
maar waar je helemaal in ondergedompeld wordt? De ruimtelijke installatie
Spectrum maakt kleur tastbaar en voelbaar. Ontvlucht het alledaagse leven, laat
je vol overgave achterover vallen in het zwarte gat en ontwaak in een eindeloos
spectrum. Na deze totaalervaring keer je met een frisse blik terug in het leven van
alledag.
Na Blaas en Curve sluit Spectrum een drieluik af waarin de witte ruimte centraal
staat, allen in samenwerking met ruimtelijk vormgever Cocky Eek. Bij Blaas kruip
je door een opblaasbare luchtbol, bij Curve betreed je een eindeloos spiralende
tunnel. Spectrum begint vanuit de vraag: hoe kunnen we het kleurenspectrum
fysiek voelbaar maken? Een samenwerking met Matthijs Munnik, een
lichtkunstenaar met een buitengewoon gevoel voor kleur, en componist Yannis
Kyriakides (Val) die de geluidscompositie een ruimtelijke ervaring laat zijn.
circuit: klein | gerealiseerde speelbeurten 2020: 277
(waarvan 84 afgelast vanwege maatregelen covid-19)

My shadow used to have a density
Francesca Lazzeri, coproductie met Schweigman&, Theaterfestival Boulevard
De Japanse fotograaf Hal heeft een zwak voor hyperrealistische beelden,
waarin badkuipen, stelletjes en liefde de hoofdrol spelen. Terugkerende thema’s:
individualisme, communicatie en intimiteit. Zijn werk is een inspiratiebron voor
deze installatie dat de sociale en emotionele consequenties van de covid-19pandemie onderzoekt.
Francesca verkent de intieme ontmoeting met een onbekende, wat gevoelens
van zowel nabijheid als onbereikbaarheid en eenzaamheid uitlokt. De korte
rendez-vous roept vragen op over communicatie, maar daagt de betrokkenen
ook uit om zich bloot te geven. Durven ze dat? Met gebruikmaking van een
scheidingsscherm, beeld, licht en geluid stelt Francesca Lazzeri liefdevol de
menselijke kwetsbaarheid tentoon.
circuit: klein | gerealiseerde speelbeurten 2020: 15
(18 keer op een dag)

Dag van de Mime
Sinds 2017 werken we samen met collega-mimegezelschappen Jakop Ahlbom
Company en Golden Palace en de Mime Opleiding van de AHK, vanuit de missie
om de mime in Nederland verder te versterken, een grotere zichtbaarheid en
nieuwe impulsen te geven. Samen organiseerden wij de Dag van de Mime voor
het eerst in 2018 en richtten wij Stichting Mimeplatform op.
De derde editie zou plaatsvinden op 20 november 2020, deze keer in Theater de
Meervaart, waar Jakop Ahlbom Company resident theatergroep is. Tijdens 2020
hebben er veel voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met de brede mimegemeenschap om een aangepaste editie vorm te geven. Vanwege de covid-19
beperkingen zijn de publieksactivieiten uiteindelijk afgelast.
circuit: klein | gerealiseerde speelbeurten 2020: 1
(afgelast)

Schweigman&
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Talentontwikkeling
Dankzij de toeslag talentontwikkeling binnen de meerjarige FPK-subsidie is een
aantal jonge makers sinds 2017 gefaciliteerd in het ontwikkelen van hun eigen
theatertaal. Begeleiding, coaching, financiële en productionele ondersteuning
hebben geleid tot études, onderzoekstrajecten, zakelijke ontwikkeling en de
persoonlijke groei van de individuen.

Francesca Lazzeri, Job Rietvelt (voorheen Wild Vlees) hebben eind 2019
besloten nieuwe wegen in te slaan onder hun eigen namen. De samenwerking
met Tamar Blom is tot een einde gekomen. In 2020 hebben ze de nieuwe
voorstelling gemaakt My shadow used to have a density (zie boven).
Vanwege covid-19 zijn er extra aanpassingen gemaakt en hebben beide
coproductiepartners de productie extra gefinancierd. Francesca is ook bevallen
van een dochter en is met verlof geweest in de tweede helft van het jaar.

Francesca Lazzeri

Rotor (Hidde Aans-Verkade, Koen van der Heijden en producent
Rick Busscher) heeft in 2020 met verschillende makers en partners études
gemaakt, o.a. met het Veem Theater. Vanwege de covid-19 beperkingen is het
project Erosie uitgesteld tot 2021. In de tweede helft van 2020 is samen met het
Veem en Schweigman& besloten de nieuwe makers regeling aan te vragen bij
het Fonds Podiumkunsten voor een meerjarige financiële ondersteuning in hun
artistieke ontwikkeling vanaf 2021.

Jaarverslag 2020
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Educatie &
Outreach
Publiekswerking door educatie & outreach krijgt steeds
meer eigen ruimte en betekenis binnen Schweigman&. In de
afgelopen jaren zijn workshops en trajecten ontwikkeld als
volwaardige kernactiviteiten, die losstaan van voorstellingen
en daardoor op een breder publiek betrekking kunnen
hebben.
Ons educatiewerk heeft een verbindende functie: het
betrekt publiek actiever bij de voorstellingen en het
gezelschap zelf, en bouwt een brug naar publieksgroepen
die ons nog niet kennen maar wel mogelijk geïnteresseerd
zijn met ons werk. Het maakt ons werk en ons gezelschap
toegankelijker.
In het verlengde van bovenstaande heeft educatie ook
als doel om een gemeenschap te vormen rond het
gezelschap: het uitbreiden van de vaste achterban, ook
in diversiteit, en die achterban actiever betrekken, d.m.v.
ambassadeursfuncties, inspiratiegroepen, proefpubliek.
Groepen die deelnemen aan educatieve programma’s van
Schweigman& krijgen inzicht in onze werkwijze, visie/missie
en maakprocessen. Ze maken (verdiepend) kennis met de
fenomenologische benadering van de podiumkunsten en
verstevigen daarmee de verbinding tussen hoofd en lijf, wat
het welzijn bevordert.
Educatie & outreach richt zich specifiek op jongeren (16+),
cultuurliefhebbers die Schweigman& nog niet (goed)
kennen, en mensen met een biculturele achtergrond. Om
jongeren te bereiken werken we vaak met studenten van
mbo, hbo en wo (sociale opleidingen, psychologische
en pedagogische opleidingen, therapie opleidingen/
gezondheidszorg, kunstvakopleidingen).
In 2020 heeft Schweigman& een groep ambassadeurs
opgericht: een groep van 9 studenten en alumni van
verschillende kunstvakopleidingen zijn nu ambassadeur
voor ons gezelschap. Ze verspreiden informatie over
Schweigman& activiteiten en voorstellingen binnen hun
netwerk (werk en school) en ze lichten ons in en denken
mee over samenwerkingen met hun onderwijsinstellingen
en werkplekken.
Sinds 2017 organiseert Schweigman& jaarlijks de
Winterschool, een workshop voor mensen die zelf ook een
creërend of maatschappelijk beroep uitoefenen, die we in
2020 hebben uitgebreid met een meerdaagse workshop
voor een vooraf geselecteerde groep van vakgenoten en in
lichaamswerk gevorderde mensen, die onze werkwijze ook
kunnen inzetten in hun eigen beroepspraktijk.

Hiermee openen we onze deuren eens per jaar en daarmee
bouwen we een brede gemeenschap en maken we ons
toegankelijker. De hieropvolgende intensieve meerdaagse
workshop was gericht op het rituele karakter van onze
voorstellingen. De workshop sloeg enorm aan bij de
deelnemers en heeft gezorgd voor een uitbreiding en
versteviging van onze achterban. Het genereerde veel
energie, bij beide partijen, en heeft ons geinspireerd tot het
uitwerken van een jaartraining.
Ondanks de coronamaatregelen zijn er ook in 2020 fysieke
trainingen verzorgd aan nieuwe doelgroepen. Met de
workshop “Wijsheid vanuit het lichaam” bereikten we jonge
bedrijfsleiders van verschillende grote organisaties zoals
de Rabobank, Radboud UMC, Oxfam Novib, voor wie het
lichamelijke werk veelal nieuw was. Voor Schweigman&
betekende dit een goede ingang in een netwerk van
bedrijven. Dit kwam mooi samen met het Friendraising &
Mecenaat traject dat Rachel en Lonneke volgden in 2020.
Rondom de voorstelling Spectrum vonden ook
nagesprekken en workshops plaats voor middelbare
scholen en opleidingen waar we al eerder mee hebben
samengewerkt. Nieuw daarin was het contact met
beeldende kunst opleidingen zoals Spatial Design van
de HKU, en de Design Academy Eindhoven. Helaas
zijn precies deze workshops vanwege de maatregelen
geschrapt in 2020, maar zij komen zodra het weer kan in
2021. Dit gold ook voor het ‘kleurenlaboratorium’, een reeks
onderzoeksactiviteiten met proefpubliek die gepland stond
als voortraject van Spectrum in het voorjaar.
Het coronajaar dwong ons tot reflectie en verdieping in
onze eigen werkwijze. Door het enthousiasme van de groep
deelnemers aan de Winterschool zijn we gaan nadenken
over andere vormen waarin we onze werkwijze kunnen
overdragen. Hieruit hebben wij een jaartraining ontworpen.
Eind 2020 heeft een eerste kennismakings en selectiedag
plaatsgevonden voor een reeks van acht trainings
bijeenkomsten, die in 2021 zal gaan plaatsvinden.
De jaartraining heeft ook als doel om tot een handboek
te komen, een soort naslagwerk over onze werkwijze,
waarmee we die kunnen overdragen aan geinteresseerden.
Voor een overzicht van alle activiteiten op het gebied van
Educatie & Outreach, zie bijlagen.

Voor ons is de Winterschool een goede manier om alle
verzoeken om kopjes koffie, stageplaatsen, interviews
en gesprekken waar geen tijd of direct belang voor is te
kunnen “opvangen” met deze uitgebreide ontmoeting.
Schweigman&
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leerlingen van Oosterlicht College bij Spectrum

Publiekswerking
In tegenstelling tot andere gezelschappen die hele tournees moesten stopzetten,
hebben wij in 2020 toch zo’n vijf weken (31 dagen) Spectrum kunnen spelen.
De installatie was juist voor veel mensen een ideale vlucht uit de alledaagse
sleur. Door corona zagen we een relatief jonger, en meer lokaal publiek en onze
doelgroep is verbreed met beeldend kunstliefhebbers.
Ondanks corona zijn er in totaal circa 3000 bezoekers bereikt in 2020 (inclusief
educatie activiteiten). De gemiddelde bezettingsgraad was de afgelopen jaren
boven de 80%. Met Spectrum in Den Bosch en Utrecht bereikten we hogere
cijfers: 97% in Den Bosch en 88% in Utrecht. Educatie activiteiten bereikten
opnieuw veel deelnemers en bezoekers, mede door de derde editie van de
Winterschool en de kennismakingsdag voor de nieuwe Jaartraining.

Publieksbereik Spectrum op Afzender Boulevard
Spectrum was een aantal weken voor de start van Afzender Boulevard al
compleet uitverkocht. Mogelijke redenen hiervoor zijn dat Schweigman& na
een aantal jaren terug is met een locatievoorstelling voor een klein publiek;
het veilige ‘corona-proof’ karakter van de installatie (zonder spelers), het feit
dat Schweigman& een bekende naam is bij het Boulevard-publiek, de online
campagne met meerdere interviews achter de schermen, en de persaandacht
vooraf.
We ontvingen prachtige reacties van pers en publiek. Het publiek bestond
uit zowel vaste Boulevard-bezoekers en Schweigman& volgers uit het hele
land. Volgens het publiekonderzoek van het festival 2019 heeft Boulevard
grotendeels lokaal publiek (Brabant) 60% vrouw, 61% boven de 55 jaar, driekwart
hoogopgeleid. Deze editie was het bezoek nog regionaler (dus Den Bosch en
directe omgeving) dan de jaren ervoor. Publiek buiten Den Bosch was veelal
Schweigman&-volger uit het hele land, aldus onze gastvrouw die veel bezoekers
na afloop sprak.
Alle grote dagbladen zijn komen kijken, en voor aanvang van het festival
verschenen er interviews met Boukje in het Parool en de Telegraaf.

Publieksbereik Spectrum SPRING Utrecht
Vanwege de opkomst van de tweede corona-golf werden er bij het SPRING
Festival nauwelijks kaarten gekocht in september, behalve voor Spectrum: de
helft van de hele SPRING voorverkoop (58%) was alleen voor onze installatie.
Hieruit blijkt hoe trouw onze volgers zijn, en hoeveel mensen al via-via gehoord
hadden van Spectrum. De opkomst in Utrecht was goed: na het eerste weekend
zagen we een piek in de kaartverkoop; mensen waren enthousiast en vertelden
het door. Hoewel we twee keer moesten staken vanwege de corona-maatregelen,
keerde het publiek altijd terug.
Beeldende kunst: Om naast het vaste Schweigman&- en SPRING publiek een
nieuwe doelgroep van kunstliefhebbers te bereiken, hebben we kunstenaar
Maarten Baas en infuencers Kunstkijken en Galeriereporter uitgenodigd tijdens
de tryouts. Zij waren onder de indruk, waarna vele andere infuencers uit de
beeldende kunst en cultuursector volgden. In totaal hebben 14 Instagrammers
(zowel micro-influencers met 2000 volgers als grotere met 40.000 volgers)
aandacht besteed aan Spectrum, wat leidde tot honderden likes en vervolgens tot
veel verkeer op onze Instagram en website. Hadden we begin dit jaar nog 1350
Instagram-volgers op Instagram, nu zijn dat er 1741. Daarnaast stond Spectrum in
de agenda’s van kunstblogs als Avro/Trosnutezien, Artutrecht en Lucyindelucht.

Schweigman&
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Jonge doelgroep: Schweigman& heeft als doel meer jonge bezoekers (25 –
40) te bereiken de komende jaren. Dit doen we online: de video’s en foto’s op
Facebook en Instagram1 worden veel geliket en gedeeld, waarbij met name de
doelgroep 25 – 40 jaar goed is vertegenwoordigd. Met kanalen als Indebuurt, een
succesvolle blog die normaal zelden aandacht besteed aan theater, een online
interview in DUIC en Mixed Grill bereikten we de ‘postmoderne hedonisten’:
jongeren die specifiek kwamen voor de beleving, zonder ons gezelschap te
kennen. Ook door middel van samenwerkingen met We Are Public, CJP en
groepsbezoek door de HKU/ HvA bereikten we studenten en 30-minners.
SPRING telde 158 studententickets en 33 kaarten met CJP-korting.

1

De grootste groep Instagram volgers (46%) is

tussen de 25 en 44 jaar, 10% is tussen de 18 en
24 jaar.

Internationals: studenten, toeristen en expats bereikten we via Engelstalige
advertenties, de vertaalde video’s en onze samenwerking met SPRING, wat een
internationaal publiek bereikt. Dit zagen we terug in het bezoek van onze Engelse
site: dit najaar telde onze Engelstalige pagina’s zo’n 400 unieke gebruikers (juli
t/m dec), veelal uit Amsterdam en Utrecht.

Jaarverslag 2020
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Mediawaarde 2020
Bron

Publicatiedatum

Advertentiewaarde

Titel

Het Parool

5 augustus 2020

€

4.189

Even helemaal uit het hoofd

Brabants Dagblad

8 augustus 2020

€

315

Trouw

10 augustus 2020

€

2.416

Blauwer dan blauw

Volkskrant

10 augustus 2020

€

2.696

Spectrum maakt de toeschouwer

Groene Amsterdammer

13 augustus 2020

€

2.212

Intieme bol

Theatermaker

31 oktober 2020

€

6.022

Jaarlijstjes

Telegraaf

31 juli 2020

€

10.462

NRC

10 augustus 2020

€

2.925

Duic

30 oktober 2020

€

65

Bijzondere installatie in Utrecht

AD/UN

29 oktober 2020

€

229

Kleurbeleving van Schweigman

Villa d’arte

31 december 2020

€

1.916

Installatie Spectrum

Uitkrant

31 oktober 2020

€

121

Zintuigen op scherp

€

33.570

TOTAAL		

Schweigman&

Een kleurrijke trip

Je legt een persoonlijke reis
Spectrum is een lichtshow
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Pers quotes 2020
‘Je wordt even losgeweekt uit het alledaagse leven, elk besef van tijd verdwijnt,
de zintuigen zijn verscherpt afgesteld.’
Trouw ★ ★ ★ ★

‘Spectrum presenteert licht nadrukkelijk niet als iets wat je passief waarneemt, maar als een haast
tastbare ervaring. (…) Een ding staat buiten kijf: hoe persoonlijk ook, kleur brengt iets teweeg,
heeft per definitie consequenties.’
NRC ★ ★ ★ ★

‘Boukje Schweigman toont de hemelpracht in een spectaculair spel met licht en klank’
Volkskrant ★ ★ ★ ★

‘De voorstelling past naadloos in het oeuvre van de theatermaker, die een stap verder gaat met de
bijzondere ruimtes die haar voorstellingen domineren.’
De Groene Amsterdammer

‘Boukje Schweigman is een kunstenaar die dit land hard nodig heeft. (…) Spectrum heet het werk
dat nu op Afzender Boulevard is te zien, en het is weer een wonder. Met een klein groepje mensen
coronaproof van de aarde opstijgen, je gewicht verliezen en tegelijk heerlijk zwaar worden, terwijl je
zweeft naar een tunnel van licht.’
Cultureel Persbureau

‘Door je tempo te vertragen, je lichaam te dragen en je blik te sturen heeft de installatie je gevoelig
gemaakt voor de nuance.’
Theaterkrant

Boukje Schweigman: “Natuurlijk zijn er afspraken en structuren nodig om een samenleving te runnen,
maar heel veel mensen hobbelen mee in een systeem waar ze overspannen of ziek van worden. Je lijf
geeft het aan wanneer je er niet gelukkig van wordt, maar we zijn vergeten daarnaar te luisteren. Het
voelt voor veel mensen veiliger om met de massa mee te gaan dan in het zwarte gat te stappen. We
zouden meer moeten vertrouwen op ons innerlijke kompas. Beter naar onze intuïtie moeten luisteren.
Wat dat betreft is het theater voor mij een mooi medium. Als een spel waarin je dat loslaten kunt
oefenen, omdat je weet dat wij je wel op zullen vangen.”
Interview Telegraaf

Jaarverslag 2020
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Organisatie
Team
De organisatiekern bestond in 2020 uit een klein team van 4,9 fte, met een totaal
van zeven medewerkers waarvan 90% in vaste dienst.
artistiek leider (0,8)

Boukje Schweigman

zakelijk leider (0,9)

Rachel Feuchtwang

hoofd productie (0,8)

Puck Mathot

hoofd techniek (0,7)

Jurr van Diggele

coördinator publiciteit (0,7)

Lonneke Laurant

regieassistent/coördinator educatie & outreach (0,6)

Anemone Oostvriesland

zakelijk assistent (0,4)

Sanne Olijerhoek

Nevenfuncties directie:
Boukje Schweigman, artistiek leider
- gastdocent Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
Rachel Feuchtwang, zakelijk leider
- lid Raad van Toezicht Tryater
- voorzitter Raad van Advies Academie voor Theater en Dans, AHK
- coach DAS Creative Producing, AHK
- bestuurslid Werkplaats van de Woestijne (theatermaker Bart van de Woestijne)

Voor de realisatie van de activiteiten breiden we uit met productieteams. We
werken vaak met dezelfde mensen, die we selecteren uit een poule van spelers,
technici, productieleiders en educatiemedewerkers die allemaal goed bekend zijn
met onze werkwijze. Afhankelijk van de specifieke voorstellingsbehoeftes werken
we met specialisten in bepaalde spel- en voorstellingstechniek, vormgeving of
andere vakgebieden. Zo vullen wij de poule continu aan met teamleden.
Voor het kernteam volgen we de arbeidscyclus van het jaarlijkse
functioneringsgesprek met regelmatig aandacht voor overleg, feedback en
reflectie het hele jaar door. We werken met projectmanagementtechniek, waarbij
verantwoordelijkheid wordt gelegd bij verschillende medewerkers die rapporteren
aan een van de kernteamleden. De artistieke en zakelijke leiding vormt de directie,
met als primus inter pares de zakelijk leider voor de algemene bedrijfsvoering en
de daarbij horende financiële risicobeheersing.
Goed werkgeverschap staat hoog in ons vaandel en we werken bewust aan het
creëren van prettige en professionele werkomstandigheden en aan financiële
afspraken die helder en eerlijk zijn voor alle medewerkers. We hanteren de CAO
Theater en Dans, met een opslag tussen 45-50% voor ZZP-ers op basis van hun
dagprijs. Er wordt zorgvuldig afgewogen of de teamleden (tijdelijk) in loondienst
of als zelfstandige aan het werk gaan. Daarbij luisteren we goed naar de wensen
en ambities van de potentiële werk-/opdrachtnemers, maar we toetsen onze
ideeën ook steeds aan de nieuwe wet- en regelgeving omtrent het werken met
ZZP-ers.

Schweigman&
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Ethiek
Onze missie, visie en werkwijze zijn in overeenstemming
met de waarden van de Fair Practice Code. Bij aanvang van
elk project worden de ‘huisregels’ besproken en afgestemd,
die gaan bijvoorbeeld over wat er wel en niet en op welke
manier gedeclareerd of gefactureerd mag worden, maar
ook over werktijden, werkdruk en hoe we omgaan met
ongewenst gedrag. We vragen veel van onze mensen, zeker
fysiek, dus veilig werken is voor ons heel erg belangrijk. We
maken daar altijd heldere afspraken over bij aanvang van
elk project en leggen die vast. Ook werken we op basis van
solidariteit met collega-organisaties binnen de landelijke
sector samen. Dit dragen we ook uit door ons lidmaatschap
aan de NAPK en door deelname aan gezamenlijke acties.
We hebben een collectieve pensioenregeling en dragen
bij aan het Sociaal Fonds Podiumkunsten en aan het
Omscholing Dansers Nederland, waar onze werknemers
en opdrachtnemers ondersteuning kunnen aanvragen
voor persoonlijke (loopbaan)ontwikkeling door middel
van trainingen en cursussen. Daarnaast geven wij zelf
informatie en doen we aan kennisdeling binnen onze
poule van productieteams, o.a. over ontwikkelingen in
arbeidsrecht/wetgeving, cao, veiligheidseisen, governance
en sectorontwikkelingen.
Meerdere werknemers hebben in 2020 bijscholing gevolgd.
Boukje en Anemone zijn begonnen met een cursus
Haptonomie. Lonneke heeft een cursus strategische
communicatie gevolgd. Daarnaast heeft zij, samen met
Rachel, een Friendraising & Mecenaat traject gevolgd van
Charistar, ondersteund door het KF Hein Fonds. Rachel
heeft tevens deel uitgemaakt van een internationaal
leiderschapsforum.
Schweigman& is bekend met de Code Diversiteit & Inclusie
en juicht deze toe. We zijn ons ervan bewust dat ons
werk zich bevindt in een niche en niet vanzelfsprekend
een veelzijdig publiek aanspreekt. Echter, ervaring leert,
onder meer door het spelen in het buitenland, dat onze
woordeloze voorstellingen een menselijke snaar raken die
voorbij culturele grenzen kan gaan.
Diversiteit (in alle opzichten) is een belangrijke punt binnen
onze organisatie, een divers team zorgt in meerdere
opzichten voor een hogere kwaliteit. Bij de werving van
teamleden, in welke functie dan ook, heeft dat dus ook
onze serieuze aandacht. Naast de PACT impuls vanuit de
cultuursector in Utrecht, die we met belangstelling volgen,
zijn we zelf al langer bezig om de culturele diversiteit en
inclusie binnen de organisatie onder de loep te nemen. Zo
volgde het kernteam samen met andere Huisbewoners
een Unconscious Bias training in 2018 en krijgt inclusie
aandacht op terugkerende basis als onderdeel van onze
bewustzijn en werkwijze.
In het personeel (inclusief de cast & crew bij de
voorstellingen) zijn verschillende culturele en etnische
achtergronden inmiddels goed vertegenwoordigd. De
performers op het podium zijn zodanig divers van afkomst,
gender en seksualiteit dat mensen zich ermee kunnen
identificeren, misschien zelfs als rolmodel functioneren voor
Jaarverslag 2020

verschillende publieksgroepen. In het bestuur is voorzichtig
begonnen met diversificatie; uit de zes leden is er een
evenwicht in gender en leeftijd vertegenwoordiging en één
persoon heeft een bi-culturele achtergrond.
We streven ernaar om diverse publieksgroepen te bereiken
en letten daarop bij het kiezen en vormgeven van onze
relaties met partnerorganisaties en presentatieplekken.
In ons educatie & outreach programma werken we samen
met wijkcultuurhuizen en maatschappelijke organisaties
met een groot netwerk in de haarvaten van de stad. Samen
met hen maken we contextprogramma’s rondom onze
voorstellingen. Met deze partners benaderen we actief
nieuwe publieksgroepen, met name jongeren met een biculturele achtergrond.
We maken waar mogelijk ruimte voor mensen met
een beperking, in eerste instantie door middel van
informatievoorzieningen, zowel online als offline en
vervolgens met begeleiding voorafgaand aan de voorstelling
zelf. Echter, we zijn ons ervan bewust dat onze activiteiten
vaak niet toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke
beperking. Bijvoorbeeld een voorstelling waarbij je op
de grond moet zitten, of een installatie waarbij je gaat
liggen op een plank, of waar je geblinddoekt doorheen
gaat. De producties zijn woordeloos en ook zonder
gebarentolk Nederlandse taal goed te volgen voor doven
of slechthorenden. Hoe we activiteiten toegankelijk
kunnen maken voor slechtziende mensen vraagt om
meer onderzoek. Waar mogelijk maken we aanpassingen;
gastvrijheid en veiligheid staan voorop.

Covid-19
Juni 2020 heeft minister van Engelshoven een steunpakket
geregeld voor de cultuursector om het acuut wegvallen van
de publieksinkomsten door de lockdown te compenseren.
Bij de aankondiging van het steunpakket heeft de minister
aangegeven dat ze verwacht dat de steunmiddelen waar
mogelijk ingezet worden om zzp’ers te compenseren voor
geannuleerde opdrachten en om nieuwe opdrachten
te geven aan makers en uitvoerenden, zodat de sector
draaiende blijft. Helaas kon er afgelopen jaar slechts
beperkt live gespeeld worden, omdat de podia maar
beperkt open waren in de periode 1 juni tot half december.
Desondanks zijn er door de sector allerlei nieuwe
initiatieven ontplooid om publiek te bereiken en nieuw
aanbod te ontwikkelen.
In deze alinea geven we aan hoe wij als werkgever met
behulp van de steunmiddelen onze verantwoordelijkheid
hebben genomen richting werknemers met een tijdelijk
dienstverband en zzp’ers. Branchevereniging NAPK,
waar wij bij aangesloten zijn, heeft na overleg met de
Kunstenbond en het bestuur van ACT (Acteursbelangen)
een richtlijn opgesteld met het dringende advies zzp’ers
na annulering door te betalen volgens een rekenmethode
die rekening houdt met de duur van de opdracht en termijn
waarop geannuleerd wordt (de richtlijn is op te vragen bij
NAPK). Wij hebben deze richtlijn gehanteerd voor onze
opdrachtnemers.
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Schweigman& heeft meer opdrachten uitgegeven aan
ZZP-ers dan oorspronkelijk gepland waren voor 2020.
De productie Spectrum was dusdanig arbeidsintensief
op technische vlakte dat het meer werk gevraagd heeft
van onze geplande technische en productionele poule.
Wegens ziekteverlof van onze hoofd techniek zijn meer
technische werkzaamheden uitgevoerd door een freelance
eerst inspiciënt. In november en december zijn een aantal
speeldagen afgelast; alle freelance medewerkers zijn
volledig uitbetaald ondanks het uitstel van speeldata. Waar
nodig is er voor een klein aantal dagen plaatsvervangende
werk gevonden op de oorspronkelijk afgesproken
werkdagen.
De voorstelling For The Time Being zou in reprise gaan in
België in november 2020. Echter is er veel eerder besloten
om de reeks uit te stellen tot tenminste een jaar later: de
aard van de voorstelling leent zich totaal niet voor een
corona-proof opstelling. Publiek en spelers delen fysieke
ruimte zonder scheiding en op zeer nauwe afstand van
elkaar. De spelers van For The Time Being hebben een
kleine financiële compensatie gekregen, ook al waren de
speelbeurten en werkzaamheden nog niet vastgelegd.

Bestuur & Governance
De keuze voor het huidige bestuursmodel van een
bestuur en een zakelijke- en artistieke directie is alles
welbeschouwd het best passend bij de huidige organisatie.
Rollen, bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden
zijn verankerd in de statuten en reglementen en vinden
hun basis in de Governance Code Cultuur. Het bestuur
vergadert minimaal viermaal per jaar. De directie legt
verantwoording af met kwartaal- en jaarrapportages. De
leden van het bestuur volgen een rooster van aftreden.
Vanaf 2020 ontvangen zij een vergoeding voor hun
bestuurswerkzaamheden in de vorm van vacatiegeld
waarvan allen bestuursleden hebben afgezien. Het bestuur
ziet geen verstrengeling van belangen van de bestuurders
en de organisatie en toetsen deze opnieuw bij elke
bestuursvergadering.
Vermelding van de beloning van topfunctionarissen conform
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT): Geen personeelsleden
of toezichthouders van Stichting Stuim/Schweigman&
verdienen meer dan de maximum gestelde bezoldiging van
€201.000.
Implementatie van de 8 uitgangspunten van de
Govenance Code Cultuur
Schweigman& past de principes van de Governance Code
Cultuur toe. We volgen de aanbevelingen op en wijken
daar alleen gemotiveerd van af. Hieronder lichten we
toe hoe wij de principes toepassen, op basis van de vier
overkoepelende thema’s van de code.
- waarde scheppen voor en in de samenleving
Schweigman& realiseert haar maatschappelijke doelstelling
door culturele waarde te creëren, over te dragen en te
bewaren door middel van het bedenken, maken en uitvoeren
van theatervoorstellingen (genre mime) en performatieve
installaties. Hierin onderscheiden wij ons door een unieke
Schweigman&

werkwijze. We bewaren deze waarde letterlijk door onze
voorstellingen voor langere tijd op ons repertoire te
houden, maar ook door een eigen archief te beheren. We
bewaren deze waarde in figuurlijke zin door ons in te zetten
om de mime in Nederland verder te versterken en een
grotere zichtbaarheid te geven, en om de mime te laten
voortbestaan. Bijvoorbeeld door het organiseren van de
Dag van de Mime en door verwante (nieuwe) makers te
ondersteunen.
- integer en rolbewust handelen
Ons bestuur is onafhankelijk en op afstand. De
bestuursleden handelen integer, naar een onderlinge rol- en
taakverdeling. De (gedelegeerde) verantwoordelijkheden
van bestuur en directie zijn vastgelegd in het bestuursen directiereglement. Mogelijke (actuele en eventueel
toekomstige) belangenverstrengeling wordt als vast
agendapunt bij elke bestuursvergadering besproken.
De nevenactiviteiten van de individuele bestuursleden
worden elk jaar vastgelegd in het jaarverslag. Het bestuur
is indien nodig benaderbaar voor alle medewerkers. Het
bestuur maakt het mogelijk dat eventuele misstanden /
onregelmatigheden / ongewenst gedrag door medewerkers
gemeld kunnen worden zonder risico voor hun positie.
Hiertoe heeft de organisatie een protocol ongewenst
gedrag opgesteld waarin de voorzitter van het bestuur
fungeert als mogelijk vertrouwenspersoon.
Eens per jaar organiseert Schweigman& een gezamenlijke
“heidag” met bestuur en medewerkers.
De bestuursleden houden een jaarlijkse zelf-evaluatie
onderling en rapporteren de relevante bevindingen terug
naar de directie.
- zorgvuldig besturen
De algemene en dagelijkse leiding van de organisatie,
alsmede het functioneren en de resultaten van de
organisatie zijn de (gedelegeerde) verantwoordelijkheid van
de directie, zoals ook staat beschreven in het bestuurs- en
directiereglement. Bestuur en directie gaan zorgvuldig en
verantwoord om met de mensen en de middelen van de
organisatie. (Zie ook integer en bewust handelen.)
Het bestuur houdt hier toezicht op en bewaakt daarmee
de maatschappelijke doelstelling en continuïteit van de
organisatie. Strategische besluiten met gevolgen voor de
doelstelling of continuïteit van de organisatie worden door
het bestuur genomen.
- goed toezicht uitoefenen
Het bestuur van Schweigman& voert op afstand uit, op
professionele en zorgvuldige wijze, de toezichthoudende
en adviserende rol, en delegeert strategisch en
leidingegevende verantwoordelijkheid aan de directie.
De werkgeversrol is dus gedelegeerd aan de directie.
Het bestuur functioneert wel als werkgever voor de
directie. Binnen het bestuur, dat bestaat uit zes leden,
zijn deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid
gewaarborgd.
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Bestuurders en nevenfuncties
Tessa Boerman (vanaf 30-9-2020 voorzitter) is documentairemaker, programmeur en cultureel
adviseur. Zij werkt als filmprogrammeur voor Zami Film Festival (jubileum filmfestival dat zich inzet
voor de zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen), De Balie (centrum voor cultuur en politiek) en
het In ternationaal Film Festival Rotterdam.
•
•
•
•

adviseur Amsterdam Fonds voor de Kunsten
lid adviescommissie Immerse/Interact van Filmfonds ism Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
bestuurslid Dutch Directors Guild
lid Raad van Toezicht Amsterdam Museum

Hanneke Bouwsema (secretaris) is sinds november 2016 algemeen secretaris van het NPOfonds voor drama, documentaire, radio en talentontwikkeling bij de publieke omroep. Daarvoor
was zij onder meer directeur van de Stichting Cultuurpromotie Utrecht (o.a. Culturele Zondagen,
Uitagenda Utrecht, Residenties Utrecht).
•
•
•

lid bestuur Insomnio
lid Kring Professionals Nederlands Filmfestival (NFF)
lid Raad van Advies De Nijverheid

Patrick Bronger (penningmeester) is Expert Portfolio Manager Hedgefunds bij APG. Hij was
vroeger werkzaam als Directeur Beleggingen voor Conservatrix Levensverzekeringen en als
Hoofd Strategisch Beleggingsbeleid bij a.s.r. Momenteel doceert hij aan de opleiding Investment
Management bij de School of Business & Economics van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
•
•
•
•

penningmeester Stichting Novum
Klantenraad Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Extern lid Beleggingscommissie Yarden
EMEA Committee Standards Board for Alternative Investments (SBAI)

Margreet Huizing (algemeen lid) is voormalig zakelijk leider van verschillende
theatergezelschappen waaronder Mugmetdegoudentand, Bonte Hond en Golden Palace.
Momenteel is zij werkzaam als zakelijk leider bij de gezelschappen 10children (onbezoldigd) en
Julian Hetzel/ism&Heit. Daarnaast heeft zij in 2020 verschillende interim directie functies bekleed
bij; CC Amstel, Wat We Doen, Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg. Ze is ook adviseur van het Fonds
Podiumkunsten en het Fonds Cultuurparticipatie.
•
•

penningmeester De Nieuwe Toneelbibliotheek
bestuurslid Not Only Voices

Frank van Mil (vanaf 30-9-2020 algemeen lid) is werkzaam bij de gemeente Tilburg als
strateeg. Daarvoor was hij o.a. wetenschappelijk directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting,
het wetenschappelijke bureau van D66; en adjunct-directeur van Diversion, een bureau voor
maatschappelijke innovatie.
•
•

voorzitter Medezeggenschapsraad Kindercampus Molenpark (Utrecht)
kandidaat-gemeenteraadslid Utrecht (lijst D66)

Remco van Rijn (algemeen lid) is journalist, dramaturg en cultureel adviseur. Hij is werkzaam als
Manager Artistiek Bureau bij Het Nationale Theater. Daarvoor werkte hij o.a. als adviseur theater bij
het Fonds Podiumkunsten en was hij mede-oprichter van De Brigade.
•
•

bestuurslid Stichting Theater in Nederland
voorzitter Stichting Gouden Haas/ Gienke Deuten

Jaarverslag 2020
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Bedrijfsvoering
Stichting Stuim werd op 14 juni 2006 opgericht en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven
onder nummer 34250153, met standplaats Utrecht. De organisatie houdt kantoor in Het Huis Utrecht
aan de Boorstraat 107 in Utrecht en huurt opslag elders in de stad. Sinds september 2020 huurt de
stichting een loods van NS Vastgoed, naast de opslagruimte, als maakplek en presentatieruimte voor
een beperkt publiek.
De doelstelling van de stichting is het realiseren van kunstprojecten en voorts al hetgeen daarmee
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
De dagelijkse directie is in handen van de artistiek en zakelijk leider. De boekhouding en
de salarisadministratie worden uitgevoerd door administrateur Manja Hoedeman, onder
verantwoordelijkheid van de zakelijk leider.
Stichting Stuim sloot het jaar 2020 af met een positief exploitatieresultaat van €69.212. De totale baten
bedroegen €797.962. De totale lasten bedroegen €728.750. Het grote verschil ten opzichte van de
vastgestelde begroting is veroorzaakt door de covid-19 pandemie en de daarbijhorende maatregelen
getroffen voor publieksactiviteiten, en de ontvangst van compensatie vergoedingen en subsidies.

Spectrum - Bowie Verschuren

In de begroting werd uitgegaan van een negatief exploitatiesaldo en het inzetten van €45.000
bestemmingsreserves. Deze reserves werden ingezet, ten eerste voor de productie Spectrum
(voorheen met de naam Wit) voor technische aanpassingen aan de complexe constructie.
De trainingsbehoeftes van het kernteam zijn in 2020 gerealiseerd, daardoor valt ook deze
bestemmingsreserve vrij. De voorstelling For The Time Being in Vlaanderen, België heeft geen
doorgang kunnen vinden vanwege de pandemie. Deze activiteiten zijn verplaatst naar 2021.

Schweigman&
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Afnamestrategie
De activiteiten van Schweigman& vragen een uitermate
arbeidsintensief proces. Het zijn ingewikkelde producties,
met complexe overwegingen over publiekscapaciteit,
reisgeschiktheid, locatie en technische voorzieningen.
Vaak gaan ze gepaard met een hogere kosten/baten-ratio
dan meer conventionele theaterproducties. Oude titels
blijven op het repertoire, wat zorgt voor een mooie mix van
bekend en nieuw werk. Hierdoor kan er meer keuze worden
aangeboden aan programmeurs.

De kaartprijs is voor een reguliere voorstelling. Het maximum
aantal bezoekers per voorstelling is veertien, gebaseerd op
de zeer specifieke technische afmetingen van de ligplaatsen
en draaiende schijf. Er zijn zes voorstellingen per dag.

In standplaats Utrecht zijn de belangrijkste coproductie- of
afnamepartners SPRING Festival, DOX, Theater Utrecht.
Het Huis Utrecht, de Stadsschouwburg en Podium Hoge
Woerd /Theater Kikker blijven belangrijke partners, met
name voor het toekomstige aanbod van nieuwe makers,
die wij ondersteunen en faciliteren. De wijkcultuurhuizen
beschikken helaas over onvoldoende voorzieningen voor
onze voorstellingen.

Financieringsmix

In 2020 heeft Spectrum een lange speelreeks gemaakt in
samenwerking met SPRING.
Met DOX en Theater Utrecht zijn voorbereidingen gemaakt
voor de productie Eros, activiteiten zijn uitgesteld vanwege
de covid-19 pandemie, tot 2021. Geplande educatie &
outreach activiteiten hebben deels kunnen plaatsvinden
in Het Huis Utrecht, maar veel is vanwege de pandemie
afgelast.
In 2020 heeft Spectrum alleen landelijk kunnen spelen in
Amsterdam (proefversie) op de NDSM werf, in Den Bosch
tijdens Afzender Boulevard van Theaterfestival Boulevard en
in Utrecht tijdens SPRING in Autumn.
Alle andere geplande speelreeksen zijn komen te vervallen
vanwege de pandemie, o.a. in Eindhoven, Groningen,
Den Haag. Landelijke en internationale festivals spelen
een ondersteunende en soms coproductionele rol in
partnerschap met Schweigman& en de jonge makers die
we faciliteren. In 2020 zijn dat Theaterfestival Boulevard,
Cement, SPRING en Werkplaats Brussel voor de productie
van Francesca Lazzeri en Job Rietvelt.
De internationale strategie is vraaggericht met een focus op
buurlanden (GB, BE) en specifieke festivals en theaters in
Denemarken, Frankrijk, Spanje, Korea, Australië met wie er
al relaties bestaan of in opbouw zijn. Helaas heeft in 2020
geen enkele internationale speelreeks kunnen plaatsvinden.
Ook heeft er geen verkenningsreis kunnen plaatsvinden naar
festivals in o.a. Canada en Korea.
In totaal zijn er 299 speelbeurten bevestigd in 2020,
waarvan 298 in circuit klein en 1 in circuit groot. Conform
afspraak met het Fonds Podiumkunsten zijn de vanwege
overheids maatregelingen afgelaste voorstellingen
opgenomen in de speellijst. Van de 299 zijn er 145 afgelaste
voorstellingen. De grote hoeveelheid voorstellingen in het
kleine circuit heeft te maken met Spectrum; elke ‘run’ van
de installatie kent een duidelijk begin en einde. Bezoekers
ondergaan een gehele voorstellingservaring van ruim een
uur.
Jaarverslag 2020

De prestatieafspraak met het Fonds Podiumkunsten van 63
op jaarbasis (52 klein / 11 groot) voor de periode 2017-2020
is ruimschoots behaald.

Schweigman& hanteert gewoonlijk een repertoirestrategie
waardoor oude producties blijven spelen naast de jaarlijkse
nieuwe titels. Dit biedt meer keuze voor programmeurs en
zorgt voor minder druk op de nieuwe producties voor het
behalen van het gestelde aantal speelbeurten. Hiermee
spreiden we de publieksinkomsten over verschillende
voorstellingen en zo wordt een brede financieringsmix
gerealiseerd, met publieksinkomsten uit binnen- en
buitenland. Inkomsten uit fondsenwerving worden
uitsluitend gebruikt voor de productie van nieuw eigen werk.
In 2020 is de strategische financieringsmix uit balans
gekomen door de covid-10 pandemie, doordat internationale
speelbeurten niet hebben kunnen plaatsvinden en landelijke
activiteiten beperkt zijn gebleven.
De regelingen NOW, TOGS en compensatiegelden vanuit de
Rijkscultuurfondsen hebben deze inkomstenderving goed
opgevangen, maar toch zijn er minder eigen inkomsten
gegenereerd. In 2020 bestond de financiering voor 80%
uit publieke subsidies (waarvan 11% van de gemeente
Utrecht, 65% van het Fonds Podiumkunsten, 4% uit overige
incidentele publieke bijdragen).
Publieksinkomsten zijn afhankelijk van de kaartverkoop en
de publiekscapaciteit van de desbetreffende productie.
Daardoor zijn deze per jaar verschillend. Voor 2020 was er
23% van de totale omzet begroot voor publieksinkomsten,
maar uiteindelijk is er maar 5% van de totale omzet in 2020
gerealiseerd door publieksinkomsten, waavan 0% uit het
buitenland.
Coproductiebijdragen hebben in 2020 €75.658 opgeleverd
en vormen 9% van de totale omzet, voor de voorstelling
van Francesca Lazzeri My shadow used to have a density.
Francesca en producent Job Rietvelt maken deel uit van het
Talentontwikkelingstraject waarvoor toeslag van het FPK is
ontvangen binnen de meerjarige subsidie.
De overige inkomsten komen uit educatie &
outreachactiviteiten, particuliere donaties, en de
opbrengsten van doorberekende uitvoeringskosten. Het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft ons voor
de eerste keer financieel ondersteund in 2020, voor de
installatie Spectrum.
Deze overige inkomsten zorgden samen voor de resterende
6% van de totale omzet.
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Het vinden van sponsoring blijft lastig. Dit gebeurt vrijwel alleen via persoonlijke contacten. Directe
benadering van bedrijven heeft tot nu toe geen resultaten opgeleverd. Wel hebben verschillende
bedrijven belangstelling voor de educatie- & outreachactiviteiten. In 2020 zijn er bijvoorbeeld
trainingen gegeven voor de Comenius Leergang (zie educatie & outreach). Vanwege de pandemie
zijn veel activiteiten met bedrijven uitgesteld. Tevens is er in 2020 gewerkt aan een nieuw plan
voor bedrijvenrelaties dat voorkomt uit de cursus Friendraising & Mecenaat (zie organisatie).
Voor het actief werven van donateurs werd in 2020 een plan voor een Vriendenprogramma
geschreven, als onderdeel van bovengenoemde cursus. Dit plan zal in 2021 gelanceerd worden.
Ondanks het feit dat de pandemie zijn stempel stevig heeft gedrukt op de publieksinkomsten, heeft
Schweigman& in 2020 20% (EIQ) aan Eigen Inkomsten gehaald (AIQ 57%). Gezien het lastige jaar
is dit nog best een redelijke prestatie, maar niet conform de door het FPK gestelde EIQ. Ondanks
hogere percentages in voorgaande jaren zal het gemiddelde voor de totale periode 2017-2020
hierdoor lager uitkomen dan de door het Fonds gestelde 39,1%. Het Fonds heeft echter gemeld
coulant te zijn met deze voorwaarde voor de hele sector.

Risicobeheersing bij afwijkende exploitatie
De diversiteit aan voorstellingen en de hogere kosten/baten-ratio’s houden een risico in voor de
financiën en de bedrijfsvoering. Het blijft lastig om het aantal activiteiten en bezoekersaantallen te
verhogen zonder schaalvergroting van de organisatie, wat vervolgens ook financiële consequenties
zou hebben. Hogere ticketprijzen zou een mogelijke oplossing kunnen bieden, maar we houden
onze activiteiten liever toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.
Vanzelfsprekend zijn er risico’s. Voorstellingen kunnen worden afgelast door ziekte of
(locatievoorstellingen) door weersomstandigheden. Apparatuur en decor kunnen kapotgaan, een
buitenlandse coproducent kan afhaken net voordat het contract getekend is. Schweigman& houdt
in haar organisatie en financiële bedrijfsvoering rekening met zulke risico’s en is dermate gezond
dat zij een niet al te grote tegenslag goed kan verwerken. De mix van producties (klein en groot,
nieuw en reprise, locatie en zaal) maken het risico bovendien kleiner: een uitgevallen productie kan
grotendeels worden opgevangen door de andere producties.
Schweigman& beschikt over een risico-inventarisatie monitor die periodiek geactualiseerd
wordt met de directie en bestuur. Daarnaast is bij elke productie een uitgebreide PRI&E gemaakt
(productie-risico-inventarisatie-evaluatie). De zakelijk leider, boekhouder en bestuur hebben
uitgebreid ervaring en kennis van zaken op het gebied van risico’s. Deze mix draagt zorg voor het
op tijd onderkennen van eventuele risico’s en het nemen van adequate maatregelen.
Vanwege een verschil in onze cumulatief gerealiseerde subsidiabele prestaties over 2013–2016
en de daadwerkelijk ontvangen subsidie van het Fonds Podiumkunsten, werd eind 2016 een
bedrag van €234.000 toegerekend aan het Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten. Het
Bestemmingsfonds maakt, net als de algemene reserve, onderdeel uit van het eigen vermogen.
Wij dienen het Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten echter aan te houden binnen het eigen
vermogen. Op deze manier legt het Fonds een relatie met de huidige subsidieperiode 20172020. In 2019 heeft het Fonds hierover een toelichting gegeven: het Fonds is voornemens het
Bestemmingsfonds over te dragen aan het bestuur van Schweigman& indien aan het eind van de
huidige subsidieperiode blijkt dat Schweigman& aan de voor deze periode afgesproken prestaties
heeft voldaan. Het gaat dan om het aantal gerealiseerde voorstellingen in de circuits waarvoor
subsidie is verkregen. Tijdens het monitorgesprek met het Fonds dat in december 2020 heeft
plaatsgevonden, is mondeling gemeld dat de prestatieafspraak voor 2017-2020 ruimschoots
behaald is en dat het Fonds daarmee toestemming zal geven om het Bestemmingsfonds toe te
voegen aan de Algemene Reserve in 2021.

Schweigman&
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Vooruitblik
activiteiten 2021
In 2021 maken we Eros, een project over vrouwelijke
sensualiteit. Een aantal vooronderzoeksperiodes vinden
plaats in februari, juni, en augustus, in Utrecht en Den
Bosch. Vanaf september begint het maakproces gevolgd
door een aantal vertoningen met proefpubliek. Try-outs zijn
gepland voor december.
Vanaf januari maken we met DOX een Club traject, ook als
vooronderzoek voor Eros. Met in mei tijdens de Club Special
een eerste presentatie ervan.
Voor het meerjarige transmediale onderzoeksproject Prikkel
zal een reeks vier-daagse workshops plaatsvinden, in cocreatie met partners van De Nieuwe Utrechtse School
(HKU, UMC Utrecht) en in samenwerking met Buitenplaats
Doornburgh, centrum voor kunst en wetenschap. In het
najaar maken we een publieksevenement met lezingen
en bijeenkomsten over de eerste bevindingen en
onderzoeksresultaten.
In het najaar speelt For The Time Being een korte reprise bij
een aantal theaters in Vlaanderen.
In november zal een volgende editie van de Dag van de
Mime plaatsvinden, deze keer in de vorm van een tweedaagse Mimefestival. In coproductie met partners Jakop
Ahlbom Company en Golden Palace en in samenwerking
met de Mime opleiding van de AHK en Theater de
Meervaart, Amsterdam.

Samenvatting begroting 2021
baten
publieksinkomsten
educatieinkomsten
overige inkomsten
indirecte inkomsten
bijdragen uit private middelen
publieke subsidies

€
€
€
€
€
€

78.375
19.610
39.520
8.988
68.295
577.785

totaal baten

€

792.570

lasten
beheerlasten personeel
beheerlasten materieel
totaal beheerlasten

€
€
€

105.560
70.330
175.890

activiteitenlasten personeel
activiteitenlasten materieel
totaal activiteitenlasten

€
€
€

481.028
205.670
686.698

totaal lasten

€

862.588

saldo uit gewone bedrijfsvoering		
(70.018)
€
68.600
bestemmingsreserve
exploitatieresultaat		(1.418)

Daarnaast gaat Rotor twee nieuwe voorstellingen maken,
Erosie, in coproductie met Schweigman& en Veemtheater
en Running Landscapes in coproductie met Schweigman&
en Soap voor Over het IJ Festival.
Op het gebied van Educatie & Outreach vinden
opnieuw verschillende activiteiten plaats inclusief een
maatschappelijk programma over vrouwelijke sensualiteit
i.h.k.v. het project Eros.
Alles is onder voorbehoud van overheidsmaatregelen
wegens covid-19, o.a. beperkingen in samenkomsten en
publieksaantallen.

Jaarverslag 2020
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Bijlagen
Activiteitenoverzicht
Hoofdactiviteiten
Productie

Datum

Podium/Plaats

Bezoekers

Voorstellingen

My shadow used to have a density
(Francesca Lazzeri)

25 — 27 juni
VeemtheaterAmsterdam
30
(try-outs)			

3

5 — 16 augustus
		

Afzender Boulevard
174
Den Bosch		

12

Spectrum
5 — 16 augustus
		

Afzender Boulevard
849
Den Bosch		

63

SPRING in Autumn
511
Utrecht		

40

27 oktober —
4 november

5 —15 november
SPRING in Autumn
afgelast
54
		Utrecht		
25 —13 december
SPRING in Autumn
		Utrecht

1088

90

16 —20 december SPRING in Autumn
afgelast
30
		Utrecht		
Spectrum educatie voorstellingen

9 november —
1 december

Locomotiefstraat
79
Utrecht		

6

Dag van de Mime
20 november
De Meervaart
afgelast
1
		Amstrerdam		
Totaal			

Schweigman&

2731

299
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Educatieactiviteiten
Naam

Datum

Plaats

Deelnemers

Dagen

14 februari
Slot Loevestein
10
1
Masterclass Comenius Leergang
		Poederoijen		
Winterschool

11 - 13 maar

Het Huis Utrecht

99

3

Kleurenlaboratorium

maart — juni

Utrecht

afgelast

afgelast

Spectrum workshops
Amadeus Lyceum

17 november
Utrecht
afgelast
8 december			

afgelast

Masterclass KABK

16 oktober

60

1

10 november
Utrecht
afgelast
Spectrum workshop
Design Academy Eindhoven				

afgelast

Spectrum Workshop
10 november
Utrecht
afgelast
HKU Spatial Design				

afgelast

Café Kimya

KABK, Den Haag

19 november —
Utrecht
48
10 december			

4

Spectrum workshop
3 december
Utrecht
afgelast
HKU Interdisciplinary
Performance Design				

afgelast

Spectrum workshop
4 december
Utrecht
afgelast
HAN Psychomotorische Therapie				

afgelast

Spectrum workshop
7 december
Utrecht
afgelast
USBO, Universiteit Utrecht				

afgelast

Jaartraining kennismakingsdag
14 december
Utrecht
26
USBO, Universiteit Utrecht				

1

Totaal			
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Stichting Stuim

Inleiding
Financiering
Stichting Stuim ontvangt een meerjarige subsidie voor producerende instellingen van Fonds Podiumkunsten
in het kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020.
Voor de periode 2020 is toegezegd:
Prestaties
Basisbedrag
Bijdrage talentontwikkeling

€
268.200
75.000
45.300

Toegekende subsidie per jaar
Indexering 2020
Aanvullende subsidie COVID-19
Totaal subsidie 2020 FPK

388.500
38.852
90.400
517.752

Resultaat
In het verslagjaar is een exploitatieresultaat ontstaan van
Begroot was een resultaat van
Positief resultaat ten opzichte van de begroting

69.212
38.123107.334

Het exploitatieresultaat is deels toegevoegd aan het eigen vermogen.

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2020
Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2020
Bij: directe- en indirecte opbrengsten en rentebaten

€
639.549
158.413

€
114.853

Af: lasten 2020

797.962
912.815
728.750

Eigen vermogen per 31 december 2020

184.065

Jaarverslag 2020
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Inleiding (vervolg)

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn als volgt:
Baten
Directe opbrengsten
Indirecte opbrengsten
Overige bijdragen
FPK
Overige subsidies en bijdragen
Meer baten

Voordelig
€
3.775
113.711
34.959

Lasten
Beheerslasten: personeelslasten
Beheerslasten: materiële lasten
Activiteitenlasten: personeelslasten
Activiteitenlasten: materiële lasten
Lasten Coproductie
Meer lasten

196.593
168.681
259.630

Nadelig
€
212.565
92.175

152.295

10.807
1.680

93.158

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
Rentelasten en soortgelijke kosten
Meer overige baten

Totaal verschil ten opzichte van de begroting
Begroot resultaat
Voordelig exploitatiesaldo

Schweigman&

107.334
38.12369.212
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Inleiding (vervolg)

Stichting Stuim is opgericht op 12 juni 2006. Voor de activiteiten van de stichting wordt ook de werknaam
Schweigman& gebruikt.
De Stichting heeft ten doel het realiseren van kunstprojecten, door middel van theaterproducties,
het doen van onderzoek en het vervaardigen van beeldende kunst.
Met de activiteiten van de stichting wordt geen winst nagestreefd.
Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

aanstelling
17-3-2016
1-6-2017
1-3-2017
1-12-2019
1-12-2019
1-12-2019

De heer F.A.J. van Mil
De heer P.P.A. Bronger
Mevrouw J.R. Bouwsema
Mevrouw T. Boerman
Mevrouw M. Huizinga
De heer R. van Rijn

aftreden
15-3-2022
1-6-2023
1-3-2023
1-12-2025
1-12-2025
1-12-2025

Zakelijk leider van de Stichting is mevrouw R.L.E. Feuchtwang.
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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2020
€

Materiële Vaste Activa

1

)

€

2.415

31 december 2019
€

4.146

Totaal vaste activa

2.415

4.146

Voorraden

2

)

13.168

3.272

Vorderingen

3

)

76.659

89.921

Liquide middelen

4

)

128.607

141.457

Totaal vlottende activa

Totaal activa

Schweigman&

€
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218.434

234.650

220.849

238.795
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Balans per 31 december 2020 (vervolg)
(na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2020
€

Eigen Vermogen

5

€

118.535234.000
68.600
184.065

6

114.853

)
4.523
7.025
25.236

2.101
6.558
97.125
18.158

Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva

Jaarverslag 2020

€

164.147234.000
45.000

Totaal eigen vermogen

Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies verzekeringen
Voorschot FPK
Overige schulden

€

)

Algemene reserve
Bestemmingsfonds FPK
Bestemmingsreserves

Kortlopende Schulden

31 december 2019

28

36.784

123.941

220.849

238.795
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Functionele exploitatierekening over 2020
BATEN

Publieksinkomsten
Recette
Uitkoop
Partage
Publieksinkomsten binnenland
Publieksinkomsten buitenland
Totaal Publieksinkomsten

€

1a
1b

2020

begroting
€

€

2019

1.486
34.800
36.286
36.286

43.778
43.778
177.500
221.278

5.488
8.300
47.368
61.156
181.350
242.506

-

-

-

75.658
8.769
84.427

88.000
24.000
112.000

114.693
34.647
149.341

333.278
4.250
121.850

391.846
10.662
101.745

Sponsorinkomsten

2

Overige directe inkomsten
Coproductiebaten
Overige inkomsten
Totaal Overige directe inkomsten

3

Totaal Directe Opbrengsten
Indirecte opbrengsten
Overige bijdragen uit private middelen

4
6

120.713
8.025
29.675

Totaal Eigen Inkomsten

7

158.413

459.378

504.253

Subsidies en bijdragen
Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

8

517.751

404.040

414.725

5

Meerjarige subsidie gemeente
Overige bijdragen uit publieke middelen

10
12

89.618
32.180

86.839
-

86.839
22.000

Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen

13

639.549

490.879

523.564

Totale baten

14

797.962

950.257

1.027.817

INKOMSTENQUOTES
Berekende Eigen Inkomensquote
Berekende Andere Inkomensquote

Schweigman&

20%
57%

29

48%
64%

49%
67%
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Functionele exploitatierekening over 2020 (vervolg)
LASTEN
Beheerslasten
Beheerlasten personeel
Beheerlasten materieel
Totale beheerlasten

€

2020

begroting
€

€

2019

3

99.788
55.680
155.468

88.981
54.000
142.981

95.952
61.248
157.200

4

295.353
27.283
322.636

418.987
100.241
519.228

407.235
88.786
496.021

Activiteitenlasten materieel
Voorbereiding
Uitvoering
Marketing
Educatie
Totale activiteitenlasten materieel

5

85.924
57.361
9.293
4.910
157.489

183.559
123.611
16.500
2.500
326.170

153.694
122.720
15.871
5.410
297.696

Totale coproductielasten

6

93.158

-

74.462

Totale activiteitenlasten

7

573.282

845.398

868.178

Totale lasten

8

728.750

988.380

1.025.379

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

9

69.212

Saldo rentebaten/lasten
Saldo bijzondere baten/lasten

10
11

-

Exploitatieresultaat

12

69.212

Activiteitenlasten personeel
Voorbereiding
Uitvoering
Totale activiteitenlasten personeel

Resultaatbestemming
Mutatie algemene reserve
Bestemmingsreserve COVID
Bestemmingsreserve Communicatie
Bestemmingsreserve Talent Ontwikkeling
Bestemmingsreserve Wit
Bestemmingsreserve Scholing
Bestemmingsreserve For The Time Being
Te bestemmen exploitatieresultaat

1
2

45.612
45.600
35.0005.00018.000
69.212

Personele bezetting (beheer+activiteiten)
fte. Vast in dienst
fte. Tijdelijke in dienst
fte. Inhuur
totaal personele bezetting
Aantal vrijwilligers
fte.vrijwilligers

Jaarverslag 2020

38.12338.123-

2.439
2.439

2.439
5.00040.00035.000
5.000
5.000
2.439

4,5
0,2
1,4
6,0
4
0
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met bepalingen uit RJ640 voor zover deze niet
afwijken van de aanwijzingen in het handboek verantwoording meerjarige activiteitensubsidie
2017-2020 van het FPK. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten.
Activiteiten
Stichting Stuim gevestigd aan de Boorstraat 107, te Utrecht (kvk-nr 34250153) heeft ten doel het realiseren
van kunstprojecten, door middel van theaterproducties, het doen van onderzoek en het vervaardigen van
beeldende kunst.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van Stichting Stuim zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.
Continuïteitsveronderstelling
Het Fonds Podiumkunsten (hierna ‘FPK’) heeft de aanvraag meerjarige productiesubsidie 2021-2024
gehonoreerd. De jaarrekening is opgesteld op continuïteitsbasis.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen
op posten in de balans en functionele exploitatierekening zijn in de jaarrekening genummerd.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen.
Afschrijvingspercentage bedraagt 25% van de aanschafwaarde
Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva
De vorderingen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan 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.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden.

Schweigman&
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Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de toegekende bijdragen, en de kosten en andere lasten over het jaar.
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.
Opbrengsten en bijdragen
Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten. Subsidies worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is
dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de hiermee
samenhangende bestedingen zijn verricht.
Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de explotatierekening gebracht in het jaar ten
laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de explotatierekening voor zover ze verschuldigd zijn
aan werknemers. Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte economische levensduur van het actief.
Coproducties
Inzake coproducties worden alle inkomsten en alle uitgaven voor 100% verantwoord.
Rentebaten en –lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva.

Jaarverslag 2020
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Toelichting bij de balans per 31 december 2020

ACTIVA

2020

2019

€

€

1 Materiele Vaste Activa
Vaste Activa
Aanschafwaarde (kantoor) apparatuur
Desinvestering
Investeringen
Cumulatieve afschrijvingen
2 Voorraden
Onderhanden activiteiten
Materiële voorbereidingskosten Spectrum 2021 (Wit 2020)

12.006
12.006
9.5912.415

11.356
650
12.006
7.8604.146

13.168
13.168

3.272
3.272

40.551
40.551

24.850
24.850

4.481
4.000
8.481

4.342
7.500
3.000
2.500
6.250
6.000
29.592

13.601
13.601

21.005
36
21.041

3.400
1.575
9.000
51
14.026

14.387
51
14.438

76.659

89.921

3 Vorderingen
Debiteuren
Saldo conform subadministratie debiteuren
Er is geen voorziening voor oninbare debiteuren opgenomen
Nog te ontvangen subsidies
Gemeente Utrecht
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
KF Hein fonds
Elise Mathilde Fonds
Fentener van Vlissingen Fonds
Fonds 21
Ammodo

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Pensioenpremies

Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Borgsom
Overige vorderingen

Totaal vorderingen

Schweigman&
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Toelichting bij de balans per 31 december 2020 (vervolg)

2020

2019

€

€

37.000
6.027
80.000
5.580
128.607

135.000
6.457
141.457

Algemene reserve
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo per 31 december

164.14745.612
118.535-

166.5852.439
164.147-

Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo per 31 december

234.000
234.000

234.000
234.000

4 Liquide middelen
De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:
Rabobank Spaarrekening
Rabobank Rekening-courant
ABN AMRO Deposito
ABN AMRO Rekening-courant
De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de Stichting
PASSIVA
5 Eigen vermogen

De tegenwaarde van de onderprestatie uit de subsidieperiode 2013-2016 is overeenkomstig de subsidiebepalingen
opgenomen in het Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten
Bestemmingsreserve Communicatie
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo per 31 december

-

5.000
5.000-

-

40.000
40.000-

De nieuwe website én vertaling daarvan is in 2019 gerealiseerd.
Bestemmingsreserve Talent Ontwikkeling
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo per 31 december
In 2019 zijn de activiteiten mbt Talent Ontwikkeling gerealiseerd.
Bestemmingsreserve Wit
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo per 31 december

35.000
35.000-

35.000
35.000

De productie van Spectrum (voorheen met de naam Wit) is gerealiseerd in 2020, daarvoor valt de
bestemmingsreserve vrij.
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Toelichting bij de balans per 31 december 2020 (vervolg)

Bestemmingsreserve Scholing
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo per 31 december

2020

2019

€

€
5.000
5.000-

5.000
5.000

De trainingsbehoeftes van het kernteam medewerkers zijn in 2020 gerealiseerd, daarvoor valt de
bestemmingsreserve vrij.
Bestemmingsreserve For The Time Being
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo per 31 december

5.000
18.000
23.000

5.000
5.000

De reprise van For The Time Being in het najaar 2020 voor een korte tournee in Vlaanderen is uitgesteld, als gevolg
van de uitbraak Covid-19 pandemie. Omdat de budgetten in België zeer gekort waren, zijn de uitkoopsommen niet
dekkend voor de extra kosten die gemaakt moeten worden o.a. voor repetitie en reparatie van kostuums en
inzetten van nieuwe geluidsopnames.
Bestemmingsreserve COVID-19
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo per 31 december

45.600
45.600

-

Het resterende bedrag van de aanvullende subisdie van het FPK COVID-19 wordt geresevereerd voor 2021.
6 Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Saldo conform subadministratie crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting

Inzake Subsidie Fonds Podiumkunsten
Voorschot FPK

Schweigman&
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4.523
4.523

2.101
2.101

7.025
7.025

6.558
6.558

-

97.125
97.125
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Toelichting bij de balans per 31 december 2020 (vervolg)

Overige schulden
Te betalen kosten
Te betalen accountantskosten
Sociaalfonds Podiumkunsten
Reservering vakantiegeld

Totaal kortlopende schulden

2020

2019

€

€

3.189
8.215
1.138
12.694
25.236

875
4.890
1.361
11.031
18.158

36.784

123.941

Niet uit de balans blijkende rechten, verplichtingen en regelingen
Het Fonds Podiumkunsten heeft in het kader van de deelregeling meerjarige activiteitensubsidie 2021-2024,
een structurele subsidie voor producerende instellingen toegekend, met een jaarlijksbedrag van € 400.000,De Gemeente Utrecht heeft vanuit de Cultuurnota 2021-2024 voor het jaar 2021 een bedrag van € 100.000,subsidie toegekend.
Stichting Stuim is met haar kantoor gevestigd in Het Huis aan de Boorstraat 107 te Utrecht, de kantoorhuur
bedraagt € 660,86 per maand, met een opzegtermijn van 3 maanden.
Opslag wordt gehuurd bij Kassing. De huur bedraagt € 600,- per maand. Contractuele looptijd is een jaar, met
een opzegtermijn van 3 maanden.
Er wordt een bedrijfsruimte gehuurd van NS Vastgoed. De huur bedraagt € 3.000,- per maand.
Contractuele looptijd is onbepaald, met een opzegtermijn van 3 maanden.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke van invloed zijn op de cijfers
per 31-12-2020.
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Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2020
BATEN

2020
€

1 Publieksinkomsten
Recette
Uitkoop
Partage
Publieksinkomsten binnenland
Publieksinkomsten buitenland
Totaal publieksinkomsten
2 Sponsorinkomsten
3 Overige directe inkomsten
Coproductie bijdrage:
Bosse Nova
Theaterfestival Boulevard
Stadsschouwburg Utrecht
Oerol
Over het IJ
Calefax
Jakop Ahlbom Company
overige coproducenten
Totaal Coproductiebaten
Doorberekende uitvoeringskosten
Totaal overige directe inkomsten
5 Indirecte opbrengsten
Onderwijs
Workshops
Overige indirecte opbrengsten
Totaal indirecte opbrengsten
6 Overige bijdragen uit private middelen
Fonds 21
Ammodo
Elise Mathilde Fonds
Fentener van Vlissingen Fonds
KF Heinfonds
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Giften
Totaal bijdragen uit private middelen

7 Totaal eigen inkomsten

Schweigman&
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2019
€

1.486
34.800
36.286
36.286

5.488
8.300
47.368
61.156
181.350
242.506

-

-

57.158
18.500
75.658
8.769
84.427

28.000
21.667
10.000
50.000
1.732
3.294
114.693
34.647
149.341

2.904
4.425
696
8.025

2.538
5.881
2.243
10.662

20.000
9.675
29.675

25.000
60.000
3.000
2.500
7.500
3.745
101.745

158.413

504.253
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Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2020 (vervolg)
2020

2019

€

€

427.351
90.400
517.751

414.725
414.725

89.618

86.839

607.369

501.564

12 Overige bijdragen uit publieke middelen
FPK projectsubsidie
UWV inzake NOW
RVO inzake TOGS
Totaal bijdragen uit publieke middelen

28.180
4.000
32.180

22.000
22.000

13 Totaal subsidies

639.549

523.564

Totale baten

797.962

1.027.817

Structurele subsidies
8 Fonds Podiumkunsten
FPK aanvullende subsidie COVID-19

10 Gemeente Utrecht

Totaal structurele subsidies

LASTEN
1 Beheerslasten personeel
Loonkosten
Mutatie sociale lasten vakantiegeld
Mutatie Sociaalfonds Podiumkunsten

277
941664-

Personele lasten
Zakelijk leider

Overige personeelskosten
Reiskosten
Sejour
Studiekosten
Werving
Verzuimbegeleiding
Bestuursvergoedingen
Overige personeelskosten

Totaal beheerslasten personeel
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947
547
1.494

78.202
78.202

75.322
75.322

5.016
22
5.361
659
8.190
3.003
22.250

8.287
109
4.290
358
3.750
2.342
19.136

99.788

95.952
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Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2020 (vervolg)
2020
€

2 Beheerslasten materieel
Huisvesting
Huur kantoor
Huur opslag
Overige huisvestingskosten
Kantoorkosten
Kantoormateriaal
Telefoon
Verzekeringen
Contributie NAPK
Abonnementen / contributies
Representatie
Vergader- en bestuurskosten
Reis- en verblijfkosten
Bankkosten / betalingsverschillen
Systeembeheer
Klein inventaris
Overige kantoorkosten
Administratiekosten
Accountant
Administratie
Salarisadministratie
Extern advies
Algemene publiciteitskosten
Ontwerp
Fotografie / Film
Drukwerk
Website
Online publiciteit
Overige algemene publiciteitskosten

Afschrijvingen
Afschrijving Apparatuur

Totaal beheerslasten materieel

Schweigman&
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2019
€

7.810
9.300
1.902
19.012

7.807
9.300
1.494
18.601

268
1.181
484
4.259
763
320
511
1.243
1.115
487
141
10.771

1.452
1.142
2.427
3.617
570
1.246
1.390
631
179
1.333
629
116
14.731

7.890
4.514
1.394
4.060
17.858

4.890
5.160
1.620
5.350
17.020

1.870
3.384
600
455
6.309

350
1.177
1.932
4.092
777
894
9.223

1.731
1.731

1.674
1.674

55.680

61.248
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Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2020 (vervolg)
2020

4 Activiteitenlasten personeel
Personele lasten voorbereiding
Artistiek leider
Artistiek
Cast
Productie
Techniek
Marketing
Overige honoraria voorbereiding
Uitkering verzuimverzekering

Personele lasten uitvoering
Artistiek
Cast
Productie
Techniek
Overige honoraria uitvoering

Totaal activiteitenlasten personeel

2019

€

€

69.508
50.214
1.787
60.967
69.345
42.872
8.353
7.692295.353

67.338
83.506
56.812
69.681
78.885
41.234
9.779
407.235

3.100
10.640
13.355
188
27.283

1.060
41.876
12.190
32.060
1.600
88.786

322.636

496.021

83.095
79
2.725
25
85.924

21
9.211
118.088
22.170
3.141
1.064
153.694

56.061
1.300
57.361

25.391
85
47.239
45.490
1.897
2.619
122.720

5 Activiteitenlasten materieel
Voorbereidingskosten
Spectrum
Eros
Blaas
Wiek
Val
Talent ontwikkeling
Dag van de Mime
Schweigman&
Uitvoeringskosten
Spectrum
Blaas
For The Time Being
Wiek
Val
Talent ontwikkeling
Dag van de Mime
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Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2020 (vervolg)
2020
€

Marketing
Spectrum
Eros
Wiek
Val
Dag van de Mime
Educatie
Winterschool

Educatie
Educatie
Winterschool

Totaal activiteitenlasten materieel

2019
€

7.361
25
650
469
788
9.293

728
13.943
500
701
15.871

2.587
2.323
4.910

5.410
5.410

157.489

297.696

92.158
1.000
93.158

39.501
34.961
74.462

93.158

74.462

6 Coproductie lasten
Coproductielasten materieel voorbereiding
SHADOW
Dag van de Mime
Val
Talent ontwikkeling

Totale coproductielasten
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Overzicht Vaste Activa per 31-12-2020

apparatuur
Mac Bizz/Macbook Pro 15"
Imotion/Apple Mac miniserver
Mac Bizz/MacBook Pro 13"
MacBook Pro 13"Retina
YourMacStore/Macbook 1,8GHz
MacBook Air 13"1,6 GHz i5
MacBook Air 13"1,6 GHz i7
MacBook Air 13"1,6 GHzi5+SSD
MacBook Air 13"

Jaarverslag 2020

datum
16-5-2013
17-5-2013
10-7-2013
20-5-2016
27-11-2017
13-12-2018
24-12-2018
28-12-2018
10-12-2019

aanschafwaarde
1.944
1.714
1.113
1.652
1.292
1.089
1.059
1.494
650
12.006

42

afschrijvingen
tm 2019
1.944
1.714
1.113
1.480
673
272
265
374
27
7.861

afschrijvingen
2020

172
323
272
265
374
325
1.731

boekwaarde
31-12-2020
296
545
530
747
298
2.415
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Model III | Prestaties van Producerende Instellingen 2020
Huidig Boekjaar
Producties
Nieuwe Productie
Reprises Productie
Nieuwe Co-productie
Reprise Co-productie
Totaal aantal producties

2
0
2
0
4

Bezoeken per categorie
Nieuwe Productie
Reprises Productie
Nieuwe Co-productie
Reprise Co-productie
Totaal aantal bezoeken

2.718
0
204
0
2.922

Regionale spreiding van voorstellingen/concerten
Noord
Oost
Midden
West
Zuid
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Buitenland
Totaal
Waarvan in standplaats
Waarvan schoolvoorstellingen

0
0
0
0
75
4
0
0
220
0
299
220
4

Regionale spreiding van bezoekers
Noord
Oost
Midden
West
Zuid
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Buitenland
Totaal aantal bezoekers
Waarvan in standplaats
Waarvan schoolvoorstellingen

Schweigman&

0
0
0
0
1.023
30
0
0
1.678
0
2.731
1.678
56
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Begroting FPK

Vorig boekjaar
1
3
3
7

2
1
3
1
7

12.500

30
508
6.748
6.089
13.375

12
3
5
5
8
3
1
2
10
14
63

2.000
12.500
0

20
2
0
0
2
13
1
1
8
37
84
8
0

1.137
697
0
0
987
975
586
431
1.817
6.745
13.375
1.817
0
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Huidig Boekjaar

Begroting FPK

Vorig boekjaar

Aanvullende gegevens bezoekers
Reguliere voorstellingen
Schoolvoorstellingen

2.675
56

12.500
0

13.375
0

Totaal
Waarvan betalend (reguliere voorstellingen)
Waarvan niet betalend (reguliere voorstellingen)

2.731
2.416
259

12.500

13.375
12.751
624

10
0
0
10

3
15
18

19
2
11
32

11
52

36
48

63

84

Overige gegevens activiteiten
Educatieve activiteiten
Inleidingen
Anders/Overige (toe te lichten in verslag)
Totaal
Aantal voorstellingen over de twee circuits (kleine en grote zaal)
Grote zaal
Kleine zaal
Uitvoering alleen online
Totaal
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1
298
0
299
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voorstellingen
Coproductie Francesca Lazzeri: My shadow used to have a density

5 - 16 aug
27 okt - 4 nov
5 - 15 nov
25 nov - 13 dec
16 - 20 dec

wanneer
25 - 27 jun
5 - 16 aug

De Meervaart, Amsterdam

AFGELAST (Covid-19)

Boulevard, Brabanthallen, Den Bosch
Spring in Autumn, Locomotiefstraat, Utrecht
Spring in Autumn, Locomotiefstraat, Utrecht AFGELAST (Covid-19)
Spring in Autumn, Locomotiefstraat, Utrecht
Spring in Autumn, Locomotiefstraat, Utrecht AFGELAST (Covid-19)

waar
bijzonderheden
Veemtheater, Amsterdam
try-outs
Boulevard, voormalig PTT-gebouw, Den Bosch

1
1

63
40
54
90
30
277

0
0

849
511
0
1088
0
2448

0%
0%

97%
91%
0%
86%
0%
92%

Model IV | Speellijst 2020

Spectrum

20-nov

aantal
aantal
voorstellingen bezoekers bezetting
3
30
100%
12
174
84%
15
204
92%

Dag van de Mime

100%
64%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
88%

2731

100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

56
9
14
0
0
0
0
0
0
0
79

299

10
57
21
21
60
12
12
12
12
26
243

4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Oosterlicht college Nieuwegein
Ambassadeurs Schweigman&
HKU Theatervormgeving
AFGELAST (Covid-19)
AFGELAST (Covid-19)
AFGELAST (Covid-19)
AFGELAST (Covid-19)
AFGELAST (Covid-19)
AFGELAST (Covid-19)
AFGELAST (Covid-19)

3
2
1
3
1
3
1
2
16

Locomotiefstraat Utrecht
Locomotiefstraat Utrecht
Locomotiefstraat Utrecht
Locomotiefstraat Utrecht
Locomotiefstraat Utrecht
Locomotiefstraat Utrecht
Locomotiefstraat Utrecht
Locomotiefstraat Utrecht
Locomotiefstraat Utrecht
Locomotiefstraat Utrecht

14-feb
11-mrt
12-mrt
13-mrt
16-okt
19-nov
26-nov
3-dec
10-dec
14-dec

AFGELAST (Covid-19)
AFGELAST (Covid-19)
AFGELAST (Covid-19)
AFGELAST (Covid-19)
AFGELAST (Covid-19)
AFGELAST (Covid-19)
AFGELAST (Covid-19)
AFGELAST (Covid-19)

nevenactiviteiten
4 x Spectrum schoolvoorstelling, incl inleiding en nagesprek
9-nov
1 x Spectrum doelgroepvoorstelling, incl inleiding en nagesprek
30-nov
1 x Spectrum schoolvoorstelling, incl inleiding en nagesprek
1-dec
1 x Spectrum doelgroepvoorstelling, incl inleiding en nagesprek Het Wilde Westen
4 x Spectrum schoolvoorstelling, incl inleiding en nagesprek Amadeus Lyceum
17 nov en 8 dec
2 x Spectrum schoolvoorstelling, incl inleiding en nagesprek Design Academy Eindhoven
9-nov
1 x Spectrum schoolvoorstelling, incl inleiding en nagesprek HKU Interdisciplinary Performance Design3-dec
2 x Spectrum schoolvoorstelling, incl inleiding en nagesprek HAN Psychomotorische Therapie
3-dec
2 x Spectrum doelgroepvoorstelling, incl inleiding en nagesprek USBO
7-dec
3 x Spectrum schoolvoorstelling, incl inleiding en nagesprek HKU Spatial Design
10-nov

educatie activiteiten
Workshop werkwijze Schweigman&
Winterschool Schweigman& basis
Winterschool Schweigman& intensief training
Winterschool Schweigman& intensief training
Workshop werkwijze Schweigman&
Workshop werkwijze Schweigman&
Workshop werkwijze Schweigman&
Workshop werkwijze Schweigman&
Workshop werkwijze Schweigman&
Jaartraining Schweigman& kennismakingsdag

28 mrt, 18 apr, 16 en 28 mei, 28 jun Locomotiefstraat Utrecht
17 nov en 8 dec
Amadeus Lyceum Utrecht
10-nov
Design Academy Eindhoven
5 en 12 nov, 17 dec
Cafe Kimya, Ramsesdreef 190, Utrecht
3-dec
HKU
10-nov
HKU
4-dec
HAN Nijmegen
7-dec
Locomotiefstraat Utrecht

Slot Loevestein, Poederoijen
Het Huis Utrecht, Utrecht
Het Huis Utrecht, Utrecht
Het Huis Utrecht, Utrecht
KABK, Den Haag
Cafe Kimya, Ramsesdreef 190, Utrecht
Cafe Kimya, Ramsesdreef 190, Utrecht
Cafe Kimya, Ramsesdreef 190, Utrecht
Cafe Kimya, Ramsesdreef 190, Utrecht
Locomotiefstraat Utrecht

3 x Workshop Spectrum Het Wilde Westen
2 x Workshop Spectrum Amadeus Lyceum
1 x Workshop Spectrum Design Academy Eindhoven
3 x Workshop werkwijze Schweigman& Cafe Kimya
1 x Workshop Spectrum HKU Interdisciplinary Performance Design
3 x Workshop Spectrum HKU Spatial Design
1 x Workshop Spectrum HAN Psychomotorische Therapie
2 x Workshop Spectrum USBO
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Schweigman&

Stichting Stuim

Model V | Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties 2020
Circuit
A

Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie

B

Aantal subsidiabel tot en met verslagjaar

Klein / Midden

Groot

Totaal

€ 4.100

€ 5.000

nvt

208

44

252

C1 Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar

503

72

575

C2 Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld)

503

72

575

0

0

0

€0

€0

€0

D

Eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar

E

Tegenwaarde eventuele onderprestatie

Jaarverslag 2020
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•

•

Utrechtseweg 51

Jan Willem Brouwersstraat 16-1

BTW NL8175.87.822.B.01

Postbus 2003

1071 LJ Amsterdam

BANK Rabobank 11.41.66.579

1200 CA Hilversum

T 020 379 26 00

BIC RABONL2U

T 035 623 98 19

www.kamphuisberghuizen.nl

IBAN NL19RABO0114166579
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