
FINANCIËLE VERANTWOORDING 2020

Stichting Matzer Theaterproducties

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (in EUR na resultaatbestemming)

21-12-2020 31-12-2019

ACTIVA

materiële vaste activa 7.231 10.581

voorraden 1.190 1.190

vorderingen 45.403 39.763

liquide middelen 293.158 186.535

TOTAAL 346.982 238.069

PASSIVA

algemene reserve 98.673 34.041

bestemmingsfonds Brabant C 62.500

Corona bestemmingsreserve 83.000

kortlopende schulden 165.309 141.528

TOTAAL 346.982 238.069

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2020 2019

BATEN

directe opbrengsten 20.416 428.455

indirecte opbrengsten 335 7.809

bijdragen uit private middelen 0 0

subsidies 670.409 703.093

TOTAAL 696.160 1.139.357

LASTEN

beheerlasten 201.105 234.725

activiteitenlasten 404.923 1.038.839

TOTAAL 606.028 1.273.564

SALDO BATEN EN LASTEN 85.132 -134.207

financiele baten en lasten 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT 85.132 -134.207

resultaatbestemming

mutatie bestemmingsfonds Brabant C -62.500 62.500

mutatie Corona bestemmingsreserve 83.000

mutatie algemene reserve 64.632 -196.707

totaal 85.132 -134.207

ALGEMEEN

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde in euro's. Met eventuele oninbaarheid 

wordt rekening gehouden. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze 

betrekking hebben.

MATZER Theaterproducties is een compact en ondernemend theatergezelschap rondom artistiek 

leider Madeleinde Matzer. De missie van MATZER is om kwaliteitstheater midden in de samenleving te 

plaatsen. MATZER maakt artistiek autonoom kwaliteitstheater. Ontmoeting, in de vorm van 

interactieve nagesprekken, is organisch onderdeel van de voorstellingen en zet kunst midden in een 

groter maatschappelijk gesprek. Een nieuwe vorm van produceren zorgt voor nieuw, breed, divers en 

inclusief publiek. MATZER werkt hiertoe intensief samen met theaters, bedrijven, instellingen en 

overheden

Matzer Theaterproducties is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling. 



TOELICHTING BIJ DE CIJFERS 2020

Resultaatbestemming

Het exploitatieresultaat 2020 laat een positief resultaat zien van €85.132. Hiervan wordt € 83.000 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve overgangsperiode Covid-19. Het beleid ten aanzien van 

vermogen is voor bestuur en de directie van MATZER erop gericht om voldoende 

weerstandsvermogen op te bouwen en eigen inkomsten te genereren. Dit heeft MATZER in 2020 

gerealiseerd door de verschillende doorgerekende scenario's te blijven herijken en de bedrijfsvoering 

en daaraan gerelateerde financiële informatie te bespreken en waar mogelijk maatregelen te nemen 

om de situatie te verbeteren. 

Vanaf medio maart 2020 als gevolg van de Corona-crisis heeft MATZER de geplande voorstellingen 

niet kunnen spelen. Het is in april 2021 nog onduidelijk wanneer MATZER weer voorstellingen voor 

publiek kan spelen.  

MATZER heeft voor 2021 verschillende scenario's doorgerekend wanneer publieksactiviteiten nog 

langere tijd geen doorgang kunnen vinden.

MATZER heeft gedurende 2020 een bevestiging gekregen dat ze in 2021-2024 opnieuw meerjarig zal 

worden ondersteund door Fonds Podiumkunsten, Gemeente 's-Hertogenbosch en Provincie Noord-

Brabant. 

Voor de verwachte inkomstenderving in 2021 vanwege aanhoudende Covid-19 maatregelen alsook 

ter overbrugging van de onvermijdelijke herstelperiode na heropening is er een 

bestemmingsreserve aangemaakt. 

Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen 

voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere 

termijn. MATZER maakte in 2020 aanspraak op de verschillende generieke steunpakketten van de 

overheid, namelijk Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste 

Lasten (TVL). In totaal ontving MATZER € 60.717 aan overheidssteun. Daarnaast ontving MATZER 

vanuit het eerste pakket steunmaatregelen voor cultuur € 5.300 van Fonds Podiumkunsten. Deze 

steunmaatregelen zijn onder andere aangewend om medewerkers zoveel mogelijk in diensr te 

houden en zzp-ers uit te betalen, conform de richtlijnen van de maatregelen. 


