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ll. Bestuursverslog 2O2O
Stichting mugmetdegoudentond is in 1985 opgericht met ols doel heï zonder winstoogmerk ontwikkelen,
moken en vertonen von publieksgerichte producties op het gebied von onder meer theofer, film, video,
televisie en mengvormen doorvon, olsmede het exploiteren von repetitie- en voorstellingsruimten, een en

onder in de ruimste zins des woords, met olle doorbii behorende voorwoorden scheppende octivifeiten.
Dit vertoolt zich in eigenzinnige theotervoorstellingen en soms televisie, nieuw Nederlonds repertoire dot
de riidgeest met persoonliike stem beschriift onder het motto: 'Het is nu'. De ortistieke kern von de Mug is

ol ioren stobiel en bestoot uit Joon Nederlof, Lineke Riixmon en Morcel Musters.
Mugmetdegoudenlond wordt in de kunstenplonperiod e 2017 tot en met 2O2Q finoncieel ondersteund door
het Amsterdoms Fonds voor de Kunst en Fonds Podiumkunsten. Dit is respectieveliik vostgesteld in de
beschikkingvon I ougustus20lómetolsreferentie20ló.0138.T.001 enindebeschikkingvon I ougustus
201ó met ols referentie 155012028/HON /01O82O16.
Op 3 ougustus 2020 ziin wederom de structurele subsidieoonvrogen von Stichting mugmetdegoudentond
gehonoreerd, bii zowe! het AFK voor een ioorliiks bedrog von EUR 230.000,-, vostgesteld in beschikking
met ols referentie 2020.018ó.T.1 ols bii het FPK voor een ioorliiks bedrog von EUR 400.000,- in de
beschikking mef ols referentie kenmerk'ló4ó35553/HON/27-07-2O20. Met deze toekinningen ocht de
directie en de Rood von Toezicht de continuiïeit von de sfichting gewoorborgd.

l. Beschriiving von de octiviteiten en bereik
Mugmetdegoudentond mookt ol sinds hoor oprichting theoter dot de tiidgeest met een persoonliike stem
beschriift. 'Het is nu' is ol voor ioor en dog het motfo dot uitdroogt woor de Mug voor stoof. Met de
nodige zelfrelotivering en humor doen ze ol sinds 1985 onderzoek noor de mechonismen die onze
verworrende somenleving vormgeven woorbii ze gebruikmoken von de outonome krocht von de
verbeelding. Doorbii heeft de groep ols specifieke missie het beschermen yon de democrotie. Deze
kwetsbore somenlevingsvorm is geen vonzelfsprekendheid en vroogt constont onderhoud. De Mug wil
door groog een biidroge oon leveren door te proberen met hoor werk de democrotische cultuur te
verlevendigen. Wont democrotie is meer don louter de stootsvorm; het is ook een cultuur, de monier
woorop we met elkoor omgoon en het publieke deel von hel leven vormgeven. lets woorin we door de
individuolisrische tiidgeest niet meer zo bedreven liiken te ziin. De Mug probeert doortoe bii zichzelf en
hoor publiek twee voordigheden te ontwikkelen; het oonscherpen yon inhoudeliik
onderscheidingsvermogen (onderscheid proberen te moken tussen de ene mening en de ondere, tussen
vorm en inhoud, tussen verstond en onderbuik; tussen hoofd- en bilzookt en het ontwikkelen von
empothie (de voordigheid onfwikkelen elkoor niet olleen roiioneel of logisch te begriipen, moor ook
simpelweg te zien stoon).

Deze Mug-missie is terug te vinden in biino olle voorstellingen en proiecten von de Mug die oltild over
octuele themo's goon en doorom oonsprekend ziin voor een groot deel von het publiek. ln 2020 ziin
onderwerpen oon de orde gekomen ols de monier woorop medio over de poloriserende somenleving
berichten (Koppensnellers|, de desostreuze gevolgen von complottheorieën op microniveou (Morgreet
heeft de Groep Verloten), de betekenis von populisme in een steeds obsurdere werkeliikheid (Hoppy
Hour! en de noodzook om het gesprek oon te goon met mensen buifen ie eigen bubbel (Home Sweet
Amsterdom).
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Net ols voor de gehele culturele sector wos 2020 voor mugmetdegoudentond een bewogen joor. Vonof
l2 moort 2020 ging de sector in lockdown. De uitverkochte voorstellingen von Morgreet heeft de groep
yedofen werden hierdoor obrupt ofgebroken en succesopties loter in het seizoen moesten ofgelost. Ook
de reprises De Joodse Rood en Rijsen&Rooxmen, DeDikekMuiz&Siors konden geen doorgong vinden.
De Mug hod in 2020her toevollige geluk dot net no de lockdown hoor 8-delige dromoserie Koppensnellers
werd uitgezonden op NPO 3. Deze humoristische dromoserie, doi zich ofspeelde op een krontenredoctie
wos in opril en mei elke vriidogovond te zien op prime iime. Omdot de werkzoomheden von vele freelonce
collego's wooronder de octeurs von Koppensnellers volledig stil kwomen te liggen, besloot de Mug in te
springen op de octuoliteit en een filmpie te moken woorin de redoctie von Koppensnellers vergodert vio
Zoom. Het filmpje is op de site von NPO 3 geplootsf, woorop het grotis te zien is en de hele serie is op
NPO stort terug te kiiken.
Vonof I iuni 2020 gingen de zolen weer open met de onderholve meter mootregel ols leidrood voor de
copociteit. Dit betekende dot er in sommige zolen voor 30 personen gespeeld kon worden, in ondere voor
meer, met een moximum von 100 bezoekers. Mugmetdegoudentond hod in iuni voorstellingen geplond
von twee verschillende producties in Theoler Bellevue. Dit theoter besloot niet zelf open te goon moor in

een somenwerking met Corré en de Kleine Komedie een roulerend festivol te orgoniseren.
Mugmetdegoudenfond heeft nouwkeurig onderzocht of de voorstelling Morgreef heeft de groep verlofen
om te bouwen wos tot een corono-proof voorstelling, moor vond dit quo kosten onverontwoord. ln de
zomer werd weer begonnen met het repeteren von Hoppy Hour, een voorstelling die in het noioor 40 keer
zou spelen door heel Nederlond. Tiidens de montogeweek, mookte het kobinet op 12 oktober bekend dot
de copociteit von olle theoters ofgeschoold werd iot 30 bezoekers. Aongezien dit voor een oontol theoters
niet rendobel zou ziin, vermoedde de Mug dot het een groot deel von de geboekte voorstellingen niet zou
kunnen spelen. Omdot de voorstelling net in de steigers stond, vreesden we dot de voorstelling niet
ingespeeld zou roken ols de tournee tot een loppendeken zou verworden. Hierdoor kon de groep de
kwoliteit vqn de voorstelling niet goronderen en heeft ze besloten de voorstelling te concelen. Von het
mootschoppeliike proiect Home Sweef Amsferdom moesten de 8 gesprekken over mootschoppeliike
themo's met 48 deelnemers uit olle delen von de stod worden verschoven noor 2O2l . Noost bovenstoonde
heeft de groep de door Covid ofgedwongen pos op de ploots oongegrepen om de eigen
orgonisotiestructuur onder de loep te nemen onder begeleiding von orgonisotiebureou Blue Yord. Dit
proces is opgestort in december 2020 en wordl op dit moment ofgerond.

Hieronder volgt per onderdeel een toelichting op zowel de octiviteiten die doorgong vonden in 2020, ols
de ofgeloste producfies.

Producties
ln 2O2O heett mugmetdegoudentond drie nieuwe proiecten geïnitieerd, fe weten Margreel Íreeft de groep
verlolen, Hoppy Hour en het online filmproiect Koppensnellers in guoronÍoine.

Morgreet heeft de groep verlolen
Eén strootle, dertig buren. Ze hebben sqmen een opp-groep. De ene buurmon houdt op ietwot poronoïde
wiize de veiligheid in de goten, de onder vroogt met regelmoot om een klopboor of griptong om tot
ergernis von de rest von de stroot weer een hele zondogmiddog oon ziin huis te goon klussen. Soms ziin
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er nieuwties - muizen bii de Albert Heiin, of iemond heeft ineens een gronoot uit de Tweede
Wereldoorlog in de ochtertuin gevonden. Het goot z'n gongetie, in de stroot en op de opp.
Moor op een dog verloot Morgreet de opp-groep. Morgreet, de buurvrouw von nummer 32. Op de
strootborrel, en in de dogen doorno, goot het over niets onders meer: woorom heeft Morgreet de groep
verloten? Woorom doet iemond dot eigenliik, de groep verloten? Kon dot? En móg het?
De vonzelfsprekendheid woormee het suffe strootie een eenheid vormde, volt weg. Al gouw komen er
complottheorieën op gong en komen buren tegenover elkoor te stoon. En von Morgreet horen we niets.

Wont zii heeft de groep verloten.
MorgreeÍ heeft de groep verlofen is de vierde somenwerking von mugmetdegoudentond met schriiver en

columnist Aof Brondt Corstius. Ook deze keer vertolkte Lies Visschediik één von de hoofdrollen. Morcel
Musters werd vonwege ziekte vervongen door Dick von den Toorn, geen onbekende von de Mug. Hii
speelde eerder mee in de voorstelling Quolity ïime.
Ook de voorstelling Morgreef heeft de groep verloÍen is net ols de ondere voorstellingen yon Aof Brondt
Corstius in eerste instonïie gemookt ols lunchvoorstelling in coproducfie met Theoter Bellevue. No de
succesvolle lunchvoorstellingen wordt in het noioor von 2O2l een londeliike tournee geboekt.

"Aqf Brondt Corstius tropt de ïiidgeest op hilorische wiize op ziin stoort (...) Visschediik en Von den Toorn
ziin er de gedroomde spelers voor. {...) dit wil le zien." - Het Porool

"Aof Brondt Corstius heeft een loepzuiver instinct voor kleinburgerliike clichés." - de Volkskront
Morgreef heeft de groep yerlofen is ochtentwintig keer geboekt en heeft doorvon l7 voorstellingen
gespeeld in Amsterdom. ,Alle voorstellingen woren op voorhond uitverkocht. Uiteindeliik hebben vonwêge
de lockdown slechts 1.42O mensen de voorstelling gezien. De bezettingsgrood bedroeg 98%.

Tekst: Aof Brondt Corsïius en Joon Nederlof
Spel: Lies Visschediik en Dick von den Toorn
Eindregie: Poul von der Loon
Decor: X+L
Kostuums: Moortie Wevers

Hoppy Hour
Hoppy Hour is een komische en dromotische voorstelling gemookt door drie omhooggevollen vrouwen
(Boudet,2Ol9) die nooit een boek hebben gelezen en nief weten wot de belongriike issues ziin. ln Hoppy
Hour storten Lineke Riixmon, Molou Gorter en Roso von leeuwen zich op het grote themo populisme.
Drie vrouwen komen bii elkoor in een exclusieve bor. Het is Hoppy Hour. Al snel lopen de emolies hoog
op. Het wochten is op een ontploffing. Moor wonneer komt die?
Lineke Riixmon over Hoppy Hour: "De werkeliikheid is kronkzinniger en obsurder don ie kunt bedenken.
De rotio is verdocht, emotie sïoot voorop. Wot is woor? Wot is een leugen?"
ls humor hun sterkste wopen of sloot een nieuwe reoliteit goten in hun overtuiging? Hebben zii een
ontwoord?
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De voorstelling Hoppy Hour is veertig keer geboekt door heel Nederlond, met in elke theoter een
beperkte copociteit. De voorstelling wos op voorhond volledig uitverkocht. Tiidens de montogeperiode in
oktober 2020 werden de coronomootregelen opnieuw oongescherpt, woordoor Hoppy Hour moor I
keer heeft kunnen spelen. De Mug heeft in die periode besloten de voorstelling te verplootsen noor het
noioor von 2021 . Von de veertig voorstellingen ziin er dertig door geboeki. Doornoost ziin viiftien
voorstellingen biigeboekt ols lunchvoorstelling in Theoter Bellevue Amsterdom in februori 2021.

Tekst: Lineke Riixmon met biidrogen von Rebekko de Wit, Sheilo Sitolsing, Joon Nederlof
Spel: Lineke Riixmon, Molou Gorter, Roso von leeuwen
Animol spirit: Morgo Verhoeven
Mef medewerking von: Fronky Ribbens

Koppensnellers in guoronfoine
Op bosisvon de serie Koppensnellers, overeen nogollinkse krontenredoctie, doÍin hetvoorioorvon2O2O
op televisie te zien wos (zie punt Overige octiviteiten) lonceerde de Mug op 8 mei 2Q2O de online film
Koppensnellers in guoronfoine, geschreven door Joon Nederlof en wederom geregisseerd door Michiel
von Joorsveld. ln een hilorische en inmiddels voor iedereen herkenbore l0 minuten vergodert de redoctie
von de kront online vio zoom.

De video is ruim 1.500 keer online bekeken vio de website von NPO 3 en is door nog steeds le zien

Replise producties
Mugmetdegoudentond hod in 2020 wee reprises op het progrommo stoon

De Joodse Rood
ln 2018 mookte Lineke Riixmon de voorstelling De Joodse Rood ols bockstoge proiect op het ochtertoneel
von Theoter Bellevue. Een vingeroefening die uitmondde in een oongriipend prolect over de Joodse Rood,
één von de meest omsfreden instonties tiidens de Tweede Wereldoorlog. Op initiotief von de Duitsers werd
een rood opgericht die de Joodse gemeenschop in Nederlond moest besturen en een doorgeefluik werd
voor instructies von de Duitse bezetler. Dovid Cohen, nom (somen mef Abrohom Asscher) die took op zich
en plootste zichzelÍ doormee voor een duivels dilemmo. ln de voorstelling de Joodse Rood onderzoeken
twee fongen mensen de beweegredenen von Dovid Cohen. Kunnen zii zich verplootsen in een situotie
woorin ze verstrikt roken in dilemmo's en uitzichtloze keuzes? Wont pos onder extreme omstondigheden
bliikt hoe ingewikkeld het kon ziin om moreel goede keuzes te moken.

De voorstelling wos rond 75 ioor Bevrildingsdog ocht keer geboekt door het hele lond en is vonwege
corono ofgelost. Gezien het idee deze voorstelling op het repertoire te houden ziln deze voorstellingen
reeds doorgeschoven noqr mei 2021.

Spel: Morgo Verhoeven en Jurrioon von Seters
Regie en dromofurgie: Lineke Riixmon
Tekst: Soroh Sluimer

6



Bestuu rsverslag mugmetdegoudentand 2020

Tekstbiidroge en script: Morgo Verhoeven, Jurrioon von Seters en Lineke Riixmon
Noor een idee von Joon Nederlof en Vincent Spee

De Eurocommissoris
De Mug heeft tiidens het Europoproiect EhlJmon de Roemeense Alino Nelego leren kennen, docent op de
universiteit von Tirgu Mures en initioïiefnemer vqn Fqbulo Mundi, een somenwerkingsproiect von theoters
en culturele orgonisoties uit tien verschillende londen om hedendoogse dromoteksten te promoten.
Opgenomen vertoolde Engelse teksten von de Mug in de dotobose von Fobulo Mundi ziin Buik von Aof
Brondt Corstius, Sociool Kopifoolvon Evo Morie de Wool en Sieger Sloot, De Eurocommissoris von Joon
Nederlof, Honna en Mortin von Lineke Riixmon, Willem de Wolf en Joon Nederlof en KunsÍhorf von
Nothon Vecht.
Eens per ioor vindt er een festivol ploots woorin uitgekozen teksten worden gespeeld door octeurs von de
deelnemende theoters en orgonisoties. De Mug wos gevroogd ols twin-portner von Roemenië om bii te
drogen en met de Eurocommissoris von Joon Nederlof mee te doen oon Fobulo Mundi Festivol dqt in
september 2020in Rome ploots zou vinden. Door corono ging dit festivol niet door en is in ploots doorvon
De Eurocommissoris theoirool voorgedrogen door de ltolioonse octrice Luiso Merloni.

De Eurocommissoris is een voorstelling woqrin het publiek meegevoerd wordt in de gedurfde
gedochtestroom von de fictieve - doch zeer populoire - eurocommissoris Chorlotte Hoienius. De theotrole
presentotie is door 50 mensen bezocht.

Tekst: Joon Nederlof
Spel: Luiso Merloni
Regie: Monuelo Cherubini

Reprise coproducties
Mugmetdegoudentond hod in 2020 Wee reprises von een coproductie op de plonning. Rijssen&Rooxmonl
DeDikkeMurz&Siors is een coproductie met Adelheid+Zino en seks(e)(n) is gecoproduceerd met het
Vloomse Cie. De Koe.

Rijsen&Roo xmen, DeDikkeM uiz&Sjors I Adelheid+Zina
Lineke Rilxmon, Adelheid Roosen, Titus Muizeloor en George Groot, vier spelers met verweven levens en
liefdes, onderzoeken in een speels ritueel de stoot von de liefde en of hef oog inderdood de spiegel von
de ziel is ols ie er genodeloos in kiikt.

"De vier spelers von één von de mooiste voorslellingen von het ioor blinken uit in de fotole overgove. De
generositeit von het biino roekeloos tronsporonte spel is odembenemend, en leidt tot een collectief beleefde
viering von de piin en de vreugde von de liefde." Moriin Lems

De voorstelling zou elf keer spelen door heel Nederlond en viif keer in Theoter Bellevue. Deze reprise heeft
in verbond met corono geen doorgong gehod. De speelbeurten in Theoter Bellevue ziin uitgesteld noor
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iuni 2021. lnmiddels is Riisen&Ro oxmont DeDikkeMuiz&Sjors uitgekozen om uitgezonden te worden door
NPO3. Dit proiect is onderdeel von Actieplon Cultuur en wordt geproduceerd door televisiemootschoppii
CCCP en uitgezonden door Humon op 2 opril 2021.

Von en met: Lineke Riixmon, Adelheid Roosen, Titus Muizeloor en George Groot
Regie: Luk Percevol
Vormgeving: Jontie Geldof

seks(e)(n) | Cie. De Koe
ln de zomer werd bekend dot de voorstelling seks(e)(n) von de Mug met Cie. De Koe wos geselecteerd ols
Belgische inzending voor hel Theoterfestivql Vloonderen.

Seks(e)(n) zet de genderverhoudingen op scherp. Gedoon met de ongeliikheid, niet longer moet één vrouw
(Notoli Broods) zich weren tegen twee monnen (Peter Von den Eede en Willem de Wolf). Wont ze
nodigden een vierde uit: Lineke Riixmon. Het viertol loot zich inspireren door Goethe's romon Die
Wohlverwondfschoffen, door de schriiver opgezet ols een omoureus experiment. Vollen de personoges
ten prooi oon hun possies, hun driften, de zogenoomde notuurwetten? Of zegeviert de rotio? Het einde
wos toen ook ol cotqstrofool.

De iury zei over de voorstelling: "Hun wopen: spelen! Mel woorden en beelden! Moar welop hef
scherp yon de snede. SlechÍs een hoorbreedte verwijderd yon wie ze zelÍ ziin. Moor nef die
hoorbreedfe leh: ze openf hef veíd om echÍ fe spelen mef befekenissen, om kwesÍies le benoemen én fe
onÍmiinen in één beweging."

De coproductie heeft vonwege corono niet kunnen spelen en is doorom twee keer theoïrool voorgedrogen
in Brussel. Hier woren in totool 184 mensen oonwezig. De bezettingsgrood wos ólo/". De voorstelling
speelt in het voorioor von 2021 een kleine reprise tournee door België.

Von en met: lineke Riixmon, Notoli Broods, Willem de Wolf en Peter von den Eede
Decor, licht en geluid: Brom De Vreese en Shone Von Loer
Geboseerd op de ideeën von: Die Wohlverwondschoffen von Johonn Wolfgong Goethe

Overige octiviteiten
Home Sweef Amsferdom
ln het innovofieve, ovontuurliike en creotieve proiect Home Sweef Amsferdom komen zeer diverse
Amsferdommers bil elkoor om tijdens een gezomenliike mooltiid te profen over de uitdogingen woor onze
multiculturele sfod momenteel voor stoot. HSA is ontstoon vonuit de woorneming dot er in Amsterdom heel
verschillende opvoffingen bestoon overtol von onderwerpen. Doorbil liikt de toon en inhoud von het debot
steeds meer te verhorden. HSA wil die sfeer von polorisotie doorbreken door een uitwisseling von ideeën
tot stond Íe brengen tussen mensen von diverse ochtergrond.
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Het proiect is opgestort in december 2O2O. Er hebben in die moond twee pilotgesprekken ploots gevonden,
één live en één op Zoom. Op Zoom bleek niet goed te werken, de ofstond belemmerde een open sfeer
om dieper op de themo's in te goon. Live wos niet mogeliik, omdot het meer don het vonwege corono
toegestone oontol bezoekers betrof. Hierdoor is het proiect uitgesteld noor 2O21.

Koppensnellers
Vonof 3 opril 2020 wos de door Joon Nederlof bedochte en geschreven dromoserie Koppensnellers te

zien op NPO 3. Michiel von Joorsveld deed somen met Morgien Roogoor de regie. De meedogenloze
zokenvrouw Dono Woerdenbogh, een rolvon Muglid Lineke Riixmon, keert no ioren terug noor Nederlond
om zich te verzoenen met hoor roncuneuze zoon lucos en probeert ondertussen op gehooide wiize de
leiding te kriigen over een nogol linkse kwoliteitskront. Ze goot tekeer ols een olifont in een porseleinkost
om de winstciifers op te krikken en ols door wot iournolistieke woordes bii sneuvelen, don is don moor zo.
Terwiil de hele redoctie zich tegen Dono keert, bliikt ook zoon lucos niets von hqqr te willen weten.
Lucos leidt een rustig bestoqn met ziin vrouw en dochtertle en werkt ols persvoorlichter von ziln oom Fons,

burgemeester von de gemeente Regtvoorde. Somen moken zii zich hord voor de bouw von een nieuwe
moskeel een iorenlonge wens von de islomitische gemeenschop in het dorp. Het lootste woor Lucos op zit
te wochten is ziln bemoeizuchtige moeder, moor door hoor monipuloties wordt ziin leven zo ontspoord
dot het'eindigt in rellen, terreur en zelfs moord. En terwill Dono liegt en bedriegt om de wereld noor hoor
hond te zellen, wordt ze onverwocht geconfronteerd met hoor geweten.

Koppensneílers is geproduceerd door NI Film met vele (oud) Mug-qcteurs in een drogende rol, oongekocht
door AvroTros en uitgezonden door de NPO. Zii hebben deze serie volledig gefinoncierd. De gemiddelde
kiikciifers woren 195.000 met ols hoogtepunt oflevering 1 met 345.000 unieke kiikers. De serie is nog
steeds te bekiiken vio Uitzending gemist en is tot nu toe gemiddeld ruim 40.000 keer per oflevering
gestreomd. De kiikers woordeerden de serie met een gemiddeld ciifer von7,9.

"Verslovende serie Koppensnellers is het Nederlondse ontwoord op House of Cords." Trouw

"Actrice lineke Rilxmon schitte* ols de nieuwe, gewiekste hoofdredocteur von een gefictionoliseerd
Nederlonds dogblod." de logorde (by Voro Gids)

"Een roke zedenschets over vermoeid links, moslimhoot, populisme, en de rol von de medio hierin." NRC

Tolentontwikkeltroiect mugmetdevu u rvliegen
De Mug heeft in de loop von 2020 hoor tolentontwikkelingsprogrommo Mugmetdevuurvliegen definitief
ofgerond. ln hoor huidige beleidsplon heeft de groep oongegeven geen ofzonderliik tolentprogrommo
meer uit te willen voeren. De redenen doqrvoor v/oren dot de verschillende troiecten op script-, regie- en
vormgevingsniveou elkoor soms in de weg ze\en, dqt de chemie fussen Mug-begeleider en Vuurvliegtolent
niet oltiid optimool wos en dot het publiek de kenmerkende Mug-signotuur onvoldoende terugzog in
sommige Vuurvliegproiecten. Deze knelpunten speelden bii diverse Vuurvlieg-proiecten, woordoor het
trofect in de kunstenplon periode 2017-2020 met wisselend succes is ofgelegd.
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ln 2Q2O ziln er geen nieuwe Vuurvlieg proiecten geproduceerd, moor is per tolent gekeken oon welke
ontwikkeldoelen nog kon worden doorgewerkt middels losse opdrochten.
Doornoost stond een reprise von de succesvolle voorslelling de Joodse Rood op de plonning. Aon die
Mugvoorstelling is meegewerkt door: drie Vuurvliegen: de columniste en romonschriifster Soroh Sluimer en

de ionge octeurs Morgo Verhoeven en Jurrioon von Seters. Soroh heeft voor De Joodse Rood een oontol
verrossende poëtische en tegeliikertiid uiterst krochtige theotrole diologen geschreven. Morgot en Jurrioon
hebben zich onder leiding von regisseur Lineke Riixmon bekwoomd in het zelf moken von een voorstelling.
Doornoost heeft Jurrioon ziln stogeplek bii de Mug optimool gebruikt om ziin octeertolent in de proktiik te
ontwikkelen. Heloos kon de reprise von De Joodse Rood in 2020 door Corono niet doorgoon, moor de
voorstelling bliift op hei repertoire von de Mug stoon.
Morgo Verhoeven heeft ols Vuurvlieg in 2020 regie-ossistentie gedoon bii de voorstelling Hoppy Hour.
Sieger Sloot en lro Kip ziin door Joon Nederlof in 2O2O op scriptniveou begeleid. Sieger heeft vonuit losse
opdrochten gewerkt oon ziln leerdoel om meer structuur oon te kunnen brengen in een script. En lro heeft
feedbock gekregen op een von hoor eigen scripts. Evo Morie de Wool en Sonne Nouws hebben in goed
overleg mel de Mug besloten in 2020 geen gebruik meer te moken von het Mugmetdevuurvliegen troiect.
Soroh Nixon is in 2020 onder begeleiding von oud Mug Christioon Klosemq betrokken geweest bii de
vormgeving von het openbore deel von londhuis Oosterhouw, dot eerder inspirotiebron wos voor de
Vuurvliegvoorstelling Alles Moef Weg. Soroh heeft hqqr ontwikkeling dot ioor ook doorgezet middels
regelmotige gesprekken over vormgeving met Christioon.

2. Omvong en sqmenstelling publiek
ln 2020 zijn 2.92Q bezoekers geteld bil de (online) producties von Mugmetdegoudentond, woor de
ombitie op'15.000 wos gesteld. Uiteroord heeft dit olles te moken met het uitbreken von corono en het
ofgelosten von olle voorstellingen. De Mug zou de voorstelling Hoppy Hour in het noioor von 2020 voor
een oongeposte copociteit te spelen. Deze copociteil vorieerde von 25 stoelen (de Purmeryn) tot 98
(Theoter Bellevue|. Al in september woren olle geboekie voorstellingen uitverkocht. Dit zou goon om 2.200
bezoekers. Heloos hebben de oongescherpte mootregelen holf oktober eryoor gezorgd dot ol deze
bezoekers nief noor de voorstelling konden.

De Mug wos bil de lunchvoorstelling Morgreef heeft de groep verlofen een publieksenquête begonnen.
De enquête zou doornoost gehouden worden bii de voorstellingen De Joodse Rood, R4sen&Rooxmenl
DeDikkeMuiz&Siors en Happy Hour. Hef zou een stortpunt vormen om het publiek weer in koort te kriigen
en vondoor uit een strotegie uit te zetten een breder en ionger publiek te bereiken. Heloos is deze enquête
vonwege corono vroegtiidig gestopt. ln totool ziin ÁÁ enquêteformulieren ingevuld. De resultofen die eruit
te destilleren ziin, geven uiteroord geen volledig beeld. Wel kunnen er lichte conclusies getrokken worden,
met ols voetnoot dot het hier een lunchvoorstelling betreft en dit publiek wellicht meer de bezoeker von
lunchvoorstellingen representeert don het specifieke Mug-publiek. Het goot om met nome yrouwen von
65+, ze ziin hoogopgeleid, wit en ziin trouwe Mug-fons. De meesten hebben ofgelopen 5 ioor meerdere
voorstellingen von de Mug bezocht.

Het profiel wordt deels onderschreven door de kiikciifers von de TV-serie Koppensnellers. De gemiddelde
kiiker von de serie wos 59 ioor, hier meer monnen don vrouwen, middelhoog opgeleid en wos vonuit de
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NPO gekoppeld oon het profiel 'Behoedzome seniorl en 'Welgestelde verdiepingszoeker'

3. ReÍlectie op impoct
ln het publieksonderzoek bii Morgreef heeff de groep yerlofen werd ook gevroogd hoe de toeschouwer
de voorstelling heeft eryoren. Ook hier is het onderzoek niet representotief omdot het olleen bil een oontol
voorstellingen von de lunchvoorstelling is uitgevoerd. Toch is er een oontol begrippen dot voker terugkomt
uit reocties von het publiek. Het Mug-publiek ervoort de voorstelling ols herkenboor, humoristisch,
verrossend en inspirerend. Uit recensies, online-reocties en door gesprekken met publiek en collego's no
ofloop von voorstellingen weten de leden von de Mug dot hun voorstellingen ertoe doen en impoct hebben.

De Mug is zich bewust von de homogene qomenstelling von hoor publiek. Voor de Mug is het een gegeyen
dot hoor publiek logischerwiis met de ortisïieke kern von de groep meegroeit. Omdot de Mug hoor
persoonliike observoties en foscinoties ols uitgongspunt neemt, weet ze ols geen onder wot deze
publieksgroep bezighoudt. Moor door de tond des ïiids veronderen de themo's en interesses von de
ortistieke kern, woordoor zii het idee hebben dot hun voorstellingen en prolecten ook voor ondere
doelgroepen inleressont ziin. Doorom is de Mug ondere, meer diverse stokeholders goon benoderen om
somen te werken bij het octief benoderen von deze doelgroepen. Ook de gesprekken met Rood von
Toezichf lid Alido Dors en Soido Sokoli helpen bii deze verondering.

ln novolging vqn Europotrololo in 20,l9 wos ook bii de voorstelling Hoppy Hour met Theoter Bellevue
ofgesproken een door de Mug in somenwerking met poppodium Porodiso ontwikkelde cross-over-
rondprogrommo te progrommeren. Een progrommo met politieke, iournolistieke en kritische biidrogen von
deskundigen en oondocht voor culturele diversiteit. Om zo zowel voor de Mug ols voor het Amsterdomse
Theoter Bellevue de impoct von hun ortistieke progrommo te verruimen en een nieuw publiek uit die ondere
mootschoppeliike disciplines binnen te brengen. De line up met onder ondere Cos Mudde, Joris Luyendiik,
Sheilq Sitolsing, Bert Bokker, Thiis Liister, Morc Chovonnes, Deniz Koromon, Jelmer Evers en Don Hossler-
Forest stond ol kloor. Heloos is dit cross-over rondprogrommo vonwege corono niet uitgevoerd.

ln oonloop noor het proiect Home Sweef Amsferdom heeft de Mug in 2020 het contqct geïntensiveerd met
de in Amsterdom Noord en Oosf gevesfigde ln My Bock Yord, BOOST en The Buddy Filmproiect;
mootschoppeliike orgonisoties die contoct leggen tussen vluchtelingen en buurtbewoners en tussen
vluchtelingen en hun Nederlondse collego's. En met de Kiesmonnen en de Kiesvrouwen, twee orgonisoties
bestoonde uit studenten politicologie en longe theotermokers die door middel von politieke presentolie-
shows iongeren willen enthousiosmeren weloverwogen te goon stemmen. Noost inhoudeliike uitwisseling,
geven zii de Mug tips & tricks over hoe ze hoor publieksbereik kon verbreden.

Sociole medio
Viq sociole medio werkt de Mug oon hoor online-strotegie om meer publiek te werven. De Mug voert een
octief beleid door hoor website, Focebook-pogino, lnstogrom- en Twitïer-occount. De website von de Mug
is een plek woor bezoekers inÍormotie over voorstellingen, de ogendo met dofo en speellocoties en
biogrofieën von de mokers en octeurs kunnen vinden. Ook wordt er doorgelinkt noor de websites von de
theoters woor koqrten gekochï kunnen worden. De website von de Mug is in de loop der ioren ook een
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steeds groter wordend orchief geworden met producties uit het verleden vonof de oprichting in 1985. De
Mug is eind 2020 gestort een nieuwe, up to dofe website te ontwikkelen, die zowel vio de computer ols
op de smoriphone goed te roodplegen is.

Aontollen: 2020 ?019
Websitebezoekers 13.120 7.347
Poginoweergoven 26.870 17.952
Unieke poginoweergoven 21.143 13.954
ln 2O20 is de website von mugmetdegoudentond veel meer bezocht ondonks de corono. Een verkloring
hiervoor zou kunnen ziin, dot de Mug in het voorioor zeet zichtboor is geweest door hoor serie
Koppensnellers. Een ondere verkloring zou kunnen ziin dot de site von de Mug meer bezocht is ols
informotiebron bii het wel of niet ofgelosten von de geplonde voorstellingen.

Voloers: 2020 to I I
Focebook
lnstogrom
Twitter

5.998
1.897
1.287

5.877
1.416
1.270

Met nome hef oontol lnstogrom volgers is in 2020 met 33% fors gestegen.

Sinds 2019 werkt de Mug somen met INTK, een orgonisotie die door middel von een Google Gronts
progrommo de Mug beter onder de oondocht brengt bii een potentieel online publiek. Dit doet het door
nomen, woorden, themo's en voorstellingen zo te forgefen dot ze bovenoon de zoekmochine komen te
stoon, woordoor mensen er sneller op klikken. Somen met INTK hod de Mug twee doelen gesteld voor
2020. Hieronder de belongriikste resultoten von het ofgelopen ioor.

Doel I -Vergroten merkbekendheid
ln 2020 is de website in totool 13.120 keer bezocht. Dot is een stijging von 47oÀ vergeleken met vorig
ioor. Doorvon wos ruim22Y" von de bezoeken ofkomstig uit de Google Advertenties. ln vergeliiking met
2019 is er een stilging vonuit olle konolen beholve Direct. De bezoekers oqn de website de volgende
leeftiid:

1. 25-34 122%l
2. 0s+ '19%l3. 55-64 (18%l
4. 45-54 (16%l
5.35-44(13%)
6. 18-24 (e%l

De odvertenties ziin in totool 294.810 keer getoond. Dit heeft geresulteerd in ruim ló.150 clicks. Wot
betekent dot 5% von de mensen die de odvertenties ziet door ook op klikt. De drie best presterende
comPognes woren:

t2



Bestuu rsverslag mugmetdegoudentand 2020

l. Progrom 2O2O-2O21 [EN]
2. Brond Aworeness
3. Progrommo

De compogne Progrom 2O2O-2O21 tENl liep voor een groot deel von het joor ook in het buitenlond,
sinds november loopt deze compogne olleen nog in Nederlond.

Doel 2 - Ticket soles voorstellingen
ln 2O2O is de pogino 'ogendo' in totool 4.770 keer bezocht. Doorvon woren in totool 2.760 l=57%l
bezoeken ofkomstig uit de Google Advertenties. De twee meest populoire voorstellingspogino's woren:

l. Hoppy Hour (2.980 bezoeken, 9ó vonuit de odverfenties)
2. Morgreet heeft de groep verlolen ('1.590 bezoeken, 59 vonuit de odvertenties)

4. Belongrijke stokeholders
Binnen Amsterdom heeft mugmetdegoudentond een sterk netwerk met collego-orgonisoties. Als eerste
notuurliik Theoter Bellevue. Dit theoter is noost een fiine speelplek voor Mug-voorstellingen ook een
betrokken sporring portner. Vonof 2021 wil de Mug hqor netwerk von speelplekken in Amsterdom verder
uitbreiden.

Noost locoties werkt de Mug ook somen met collego theotergroepen. Adelheid+Zino is een groep woor
de Mug duideliik verwontschop mee voelt. Ze is net ols de Mug onconventioneel, octueel en vitool en durtt
de confrontotie op te zoeken. De coproductie Riisen&Rooxmon, DeDikkeMuiz&Sjors wqs een uiting von
een gemeenschoppeliike monier von theoter moken. Deze voorstelling wordt in 2O21 opgenomen binnen
het Actieplon Cultuur von de NPO.

Het voornemen von de Mug stoges en betoolde werkverbonden met ionge mokers oon te goon, is door
corono heloos gestogneerd. De oongehoolde bonden met de Amsterdoms Hogeschool voor de Kunst
(zowel de ATKA ols de OPP en OTT| en de Hogeschool voor de Kunst Utrecht (Writing for Performonce)
konden niet geïntensiveerd worden omdot de hogescholen en universiteiten hun deuren moesten sluifen.
Hopeliik kon dit trolect vonof volgend studieloor weer opgepokt worden.

De conïocten met meer mootschoppeliike portners ols ln My BockYord en BOOST voor het proiect Home
Sweef Amsferdom, ziin bestendigd. Het project is vonwege corono uitgesteld nqor 2021.

Ook het contqct met Sociëteit De Kring is vonwege corono tot noder orde op een loog pitie. Het contoct
met Het Donsclubie is iuist in deze tiid oongehoold. Bii het Donsclubie zijn rond de 120 welgestelde
cultuurminnoors betrokken die een oontol keer per ioor met (een deel von) de leden noor een voorstelling
goon, woorbiize voorof met elkoor eten oongekleed met een voorbespreking von de theotermokers. Vook
kiezen zii een voorstelling von de Mug. Zii hodden door het wegvollen von voorstellingen geld in kos, doi
ze groog oon 'noodliidende' kunstenoors wilden geven. Vio de Mug ziln zes freelonce kunsfenoors blil
gemookt met een geldbedrog.

Ook buiien Amsterdom ziin de relolies goed. Met de vlokke vloerzolen en schouwburgen werkt
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mugmetdegoudentond oon het in de morkt zetten von hoor voorstellingen. Met nome mef Theoters Tilburg,
de Verkodefobriek en Stodsschouwburg Utrecht ziin de bonden worm. De Mug is ook, ondonks de corono
hqor netwerk oon het uitbreid en. Zo ziin de Groene Engel in Oss, Het Kloosfer in Woerden en Het Speelhuis
in Helmond theoters woor Mug-producties voor het eerst geprogrommeerd ziin in 2020.

Noost het Amsterdoms Fonds voor de Kunsf en Fonds Podiumkunsten heeft De Mug twee trouwe finonciële
portners: Stichting Melonie subsidieert een keer per loor een theoterproductie von de Mug. Ze is betrokken,
komt bii repetities kiiken en deelt hoor mening. De Mug woordeert hoor eerliikheid, enthousiosme en

kritische blik.
Amerborgh is ol loren voste sponsor von de Mug. Ondonks dot de coronocrisis deze orgonisotie hord
gerookt heeft, hebben zii toch toegezegd de Mug ook voor de kunstenplonperiode 21-24 te willen bliiven
sponsoren. Noost deze ioorliikse finonciële biidroge ziln met nome de gesprekken over risico's nemen,
longe liinen uitzetten en morketing een inspirotie voor de Mug.

De Mrg is lid von het NAPK en is vio het sectoroverleg Dons en Theoter Overleg (DoThO)

vertegenwoordigd bil het overlegorgoon Amsterdomse Culturele lnstellingen (ACl). Door deze orgonisoties
weet de Mug wot er speeh in de stod en toont zich betrokken. De Mug vindt het belongriik somen op te
trekken richting gemeente en fondsen. Ook tiidens corono wos het woordevol betrokken te ziin bii het
ontwikkelen von gezomenliike strofegieën en protocollen en met één mond te kunnen spreken.

5. Risico impoct en mootregelen
De Mug is een gezonde orgonisotie, ook finoncieel. Ze signoleert drie bedriifsrisico's, die ze door geposte
mootregelen probeert te beheersen:

1. Hoge werkdruk.
De ofgelopen periode woren tropenioren voor de Mug. De Mug wos voornemens in 2020 de
werkdruk te verlogen. Heloos kwom door door COVID-l9 een streep door. Nog steeds is het moito
dot niet elk goed idee ten uitvoer hoeft te worden gebrocht. Moor door de onzekerheid von de
pondemie, de dooruit voorfkomende verschuivingen en nieuw oongeposte plonnen is de drukte niet
minder geworden, met nome voor het kontoorpersoneel. Om dit te reguleren en geen speelbol te
worden von extern opgelegde mootregelen heeft de Mug doorom biivoorbeeld in het noioor von
2020 zelt besloten de productie Hoppy Hour of te gelosten en niet of te wqchten wot de reocties
von externen zou ziin op de oongescherpte mootregelen von het kobinet. Hierdoor ontstond er, no
teleursïellingr rust en ruimle.

2. Hoge voste losten.
De vosle personeelslosten von de groep ziin relotief hoog door o.o. het honteren von de Foir
Proctice Code, woorbii iedereen conform coo wordt betoold en de leeftiid von de ortistieke kern.
Door stoot tegenover dot zil vook tegeliikertiid schriiver, octeur en regisseur zijn, woordoor binnen
proiecten minder kosten voor oport personeel voor die functies worden gemookt. Bovendien kunnen
de publieksinkomsten door hun ervoring en noomsbekendheid ook relotief hoger ziin, don bii een
beginnende groep.

3. Afhonkeliikheid von subsidie.
De Mug is zich terdege bewust von het risico dot subsidiereloties niet gecontinueerd worden. En
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dus zoekt ze oltiid noor een gezonde finoncieringsmix von publieksinkomsten, sponsoring, subsidie
en privoot geld. De Mug denkt met hoor plonnen voor mootschoppeliike initiotieven en televisie-
proiecten ondere geldsïromen op gong te kunnen brengen. Ook worden kleine
onderzoeksproiecten ofgewisseld met grotere, meer publieksgerichte producties, die over het
olgemeen winstgevend ziin. Weer ondere proiecten worden olleen kostendekkend geproduceerd.
Doornoost is de Mug de ofgelopen ioren in stoot geweest een gepost eigen vermogen oP te bouwen
om finqnciële tegenvollers op ïe vongen.

Noost drie bedrilfsrisico's herkent de mug ook twee externe risico's, woor ze zich toe moet verhouden
moor woor ze geen directe invloed op heeft.

A. Verhording von'heï debot.
Steeds meer eryoort de Mug dot de nuonce verdwiinÍ in het mootschoppeliike en politieke debot
en dot heeft ziin weerslog op de kunsten. Dit bliikt biivoorbeeld uit de wiize woorop de lootste

ioren vonuit de politiek over kunst gesproken wordt en de verkopte bezuinigingen. Tegeliikertiid
verlongt diezelfde politiek oplossingen voor mooïschoppeliike vroogstukken von de kunstenoors.
Als fondsen en subsidieverstrekkers, die uitvoering geven oon de politieke tendensen, de nuonce
uit het oog verliezen, is dot niet olleen een risico voor de Mug moor voor de hele kunstensecior.
De Mug wil bii deze ontwikkeling trouw bliiven oon zichzelf.
B. COVTD 19.
Al een ioor is de culturele sector in een lockdown yonwege de Covid-I9 crisis. Dit betekent dot
vonof l2 moort 2020 olle yoorstellingen ziin ofgelost tot en met het einde von het ioor. De Mug
incosseert hiermee voor 2020 een inkomstenderving von rond de EUR I20.000 oon
publieksinkomsïen en outeursrechten. Hiervon is ongeveer EUR 135.000 gedekt door diverse
sleunfondsen von de Gemeente Amslerdqm, Fonds Podiumkunsten en de NOW-regeling.
Doornoost heeft de Mug kosten kunnen besporen op Activiteitenlosten Moterieel Uitvoering.
Doorom sluit de Mug 2020 relotief ongeschonden of en hoeft de Mug geen oonsprook te moken
op hoor eigen vermogen.
Omdot de Mug oonsprook kon moken op diverse steunfondsen vonuiï het Riik en de Gemeente
Amsterdom en NOW heeft oongevroogd, heeft de Mug ol hoor personeelsleden, inclusief
freeloncers en ZZP-ers die door de ofgelosting von de voorstellingen geen inkomsten hebben hun

volledig weggevollen inkomsten kunnen betolen.
De directiebestuurders ziin zich bewust von het risico dot bii een eventuele doorvoering von de 1,5
meter somenleving het dekkingsplon von de ingediende subsidieoonvroog voor struclurele
ondersteuning voor de periode 2021-2024 op losse schroeven komt te stoon. Dit is uiteroord een

oondochtspunt voor de gehele cuhurele sector. De Mug is nu ol oon het nodenken hoe het in vorm
en inhoud kon onticiperen op dit mogeliike toekomstperspectief.

6. Toekomst
Vonof l8 december 2O2O heeft het kobinet besloten de gehele sector weer te sluiten. Dit heeft gevolgen
voor de producties die in 2021 geplond stoon. De ingeloste lunchvoorstelling Hoppy Hour, die in februori
in Bellevue gespeeld zou worden is gestort met repeteren, moor toen de lockdown wederom verlengd
werd is beslolen von de kosten voor het spelen een film te moken von de voorstelling. Deze film wordt op
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dit moment ge-edit en oon het publiek oongeboden dot een koortle hod gekocht voor de voorstelling in
Bellevue. Doornoost worden er feosers von gemookt voor ols de voorsfelling in het noioor goot spelen.
Minister von Engelshoven heeft een bedrog ter beschikking gesteld om theoterproducties die het publiek
niet kunnen bereiken vio het theoter op TV oon te bieden. De voorstelling Rijsen&Rooxmon,
DeDikkeMurz&Sjors is hiervoor geselecteerd. ln moorf ziin de opnomes geweest, woorbii filmregisseur
Mork de Cloe een vertoolslog heeft gemookt, die een plotte registrotie ontstiigt. Op 2 opril 2021 is de
uitzending.
Omdot er veel onduideliik is in de theotersector heeft de Mug gekeken noor wot wel kon binnen de door
de overheid ingevoerde moolregelen. De AV-sector kon door ziin duidelilke protocollen bliiven werken.
Doorom is de Mug met een kort online filmproiect gesfort, loof de Liefde. Op korte termiin wordt met
enthousiosme door octeurs en crew die door corono geen werk hebben een oontol scènes opgenomen die
hopelilk leiden tot een vervolg.
Gedurende het gehele ioor is de Mrg bezig met het proiect Home Sweef AmsÍerdom. Een
onderzoekstroiect over hoe somen te levén in een democrotische stod ols Amsterdom. Dit proiect wordt
ondersteund door een innovotiesubsidie von Amsterdoms Fonds voor de Kunst.
De Mug goot er voorolsnog vonuit de dot het de Joodse Rood eind opril voor 30 mon publiek kon spelen
en de reprise Riisen&Rooxment DeDikkeMuiz&Siors voor .l00 bezoekers in iuni. Voor de Belgische reprise
von de coproductie seks(e)(n) met Cie. De Koe worden de Vloomse richtliinen gevolgd.
Ervon uitgoonde dot in het noioor weer voor volle zolen gespeeld kon worden, ziin de voorsfellingen
Hoppy Hour en Morgreel heeft de groep verlofen geboekt in de theoters in Nederlond. Mocht er sproke
ziin dot de copociteif von de zolen op 1,5 meter bepoold wordt, don kon de Mug door de extro
steunfondsen uit eigen finonciële middelen putten om dit te bekostigen.

7. Anolyse begroting, stool von boten en losten en de bqlqns
Anolyse fen opzichte yon de begrofing
Hieronder volgt de onolyse von de ioorciifers 2020 ten opzichte von de ingediende begroting 2017-2020.

Publieksinkomsten
De publieksinkomsten ziln substontieel loger don begroot vonwege het door corono niet kunnen spelen
von 76 voorsfellingen.

Sponsorinkomsten
De sponsorinkomsten ziin loger don begroot omdot er in het coronoioor geen extro sponsoring is
gevonden,

Overige directe inkomsten
De overige inkomsten ziln loger don begroof omdot er geen outeursrechten ziin uitbetoold von de 7ó niel
gespeelde voorstellingen.

lndirecte inkomsten
De indirecte inkomsten ziin iets loger don begroot omdot er minder televisie-werkzoomheden von de
ortistieke kern ziin oongenomen in coronotiid.
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Privote biidrogen
Er ziin nogenoeg geen privote biidrogen geweest

Meeriorige subsidies
De meeriorige subsidies ziin hoger don de begroting omdot ze ziin geïndexeerd. Doorbii is een extro
biidroge gedoon door het Fonds Podiumkunsten ter compensotie von misgelopen inkomsten door corono.

Overige subsidies en biidrogen
De overige subsidies en biidrogen ziin hoger don begroot vonwege de exlro steunmootregelen, die vonuit
het Rilk (NOW) en de Gemeente Amsterdom ziln verkregen.

Beheerlosten personeel
De beheerlosïen personeel ziin loger don de begroting. Dit komt omdot twee vertrekkende voste
personeelsleden niet vervongen ziin. Dit hod te moken met het feit dot er vonwege corono niet gespeeld
kon worden en er minder werkzoomheden voor dit fociliterende personeel woren.

Beheerlosten moterieel
De beheerlosten moterieel ziln hoger don begroot omdot deze kosten in de toop der ioren niet geïndexeerd
ziin en er kosten voor een nieuwe website ziin opgenomen.

Activiteiten losten personeel
De octiviteitenlosten personeel ziin nogenoeg geliik oon de begroting, omdot olle voorstellingen, ondonks
corono ziin gemookt en gerepeteerd zools begroot. Doornoost ziin olle personeelsleden, in loondienst
(zowel voste ols freeloncersl en 7ZP-ers vonuit de ontvongen overheidssteun volledig doorbetoold.

Activiteitenlosten moterieel
De octiviteitenlosten moterieel ziln substontieel loger don begroot. Er ziin wel voorbereidende kosten

geïroffen moor er ziin slechts voor l7 von de 93 voorstellingen uifuoeringskosten gemookt.

Losten coproducties
Er ziin in 2020 geen coproducties geweest

SÍoof von bofen en íosfen en de boíons
Stichting mugmetdegoudentond heeft ultimo 2O2O een positief exploitotieresultoot von EUR 8ó.óll,-.
Vooruitlopend op de voststelling von de ioorrekening is het voorstel omtrent de bestemming von het
resultoot reeds in de ioorrekening verwerkt. Het resuhoot is deels ten bote gekomen oon de olgemene
reserye. Het soldo von de olgemene reserye is ulïimo 2020 positief en bedroogt EUR I I 1.880,-. Het soldo
von de bestemmingsreserye is ultimo 2O2O EUR 44.837. Dit bedrog is gereserveerd voor het doorschuiven
vqn de proiecten De Joodse Rood, Hoppy Hour en Rijsen&Rooxmon, DeDikkeMuiz&Siors, die vonwege
corono niet in 2O2O konden plootsvinden.
Het is de verwochting dot het eigen vermogen ultimo 2021 ookpositief is.
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Liguiditeit en soívobilifeif
Er is voor de ioren 2017 tot en met 2020 door het Amsterdoms Fonds voor de Kunst een structurele
subsidietoekenning von € 220.000,- per ioor en door het Fonds Podiumkunsten von € 405.000,- per ioor
(exclusief inflotiecorrectie. Voor de ioren 2021 tot en mel 2O2Á ziin eveneens structurele subsidies
toegekend von soortgeliike bedrogen. De directie en de rood von toezicht goon doorom uit von conlinuiteit
von de stichting.

Liquiditeit: 2020 2019

Current rotio = 2,89 265.727
211.354

= 1,26

Solvobiliteit:

225.803
78.060

156.717
234.776

= 66,75"/" 70.104
281.458

= 24,91"/o

Eigen vermogen: 156.717,- < 70.104,-

De solvqbiliteitsrqtio is toegenomen yon 24,91"/o noor 66,75"/o. Dit heeft te moken met het feit dot er in
2O2O minder uitvoeringen zii geweest en er dus minder geld uitgegeven is. Hierdoor heeft de Mug meer
vermogen op kunnen bouwen.

8. Geogrofische spreiding en ondere punten
De Mug heeft in 202O zeer gespreide tournees kunnen reoliseren. Noost de 4l voorstellingen in de
hoofdstod ziin er 52 voorstellingen door het lond geplond, woorvon twee in België. Von dit oontol hebben
er 17 doodwerkeliik plootsgevonden, in Amsterdom.
ln vergeliiking met de begrote oontollen ziin een poor opmerkeliike ontwikkelingen te consloteren. De mug
is met hoor voorstellingen voorol oonwezig geweest in de regio Noord en West. Ook in Zuid is de Mug
een geliefde gost, met nome wot betreft de voorstellingen von de Tilburgse Morcel Musters, die gretig
oftrek vinden in Noord-Brobont. Net ols vorige ioren is de Mug in zowel limburg ols in Zeelond niet
oonwezig geweest. Uit novroog bii ondere Rondstedeliike theotergroepen bliikt dot ook zii kompen met
het gegeven moeiliik hun voorsfellingen te kunnen verkopen in die twee provlncies.
De vorig ioor geconstoteerde ontwikkeling dot de Mug minder voorstellingen speelt in Rotterdom, Den
Hoog en Utrechl ze| zich in 2020 heloos voort. Woor in 201 9 de succesopties niet werden verzilverd, ziin
in 2020 de succesopties niet eens ter sproke gekomen. Omdot het publiek ziin weg noor de Mug minder
goed weet te vinden, is de Mug is in 2020 begonnen in Rotterdom de bonden te intensiveren met Theoter
Wolhollo.

Normoliter wordt in het noioor gestort met de verkoop von het volgende seizoen. Vonwege corono heeft
de hele sector te moken met verplootsingen von niel gespeelde voorstellingen. Doorom is op odvies von
de Commissie Scholten hetverkopen von nieuvre voorstellingen uitgesield tot 'l ionuori 2021. De Mug heeft
in de wintermoonden dertig von de veertig voorstellingen von Hoppy Hour en olle ocht voorstellingen von
De Joodse Rood weten te herplootsten.
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De onfwikkeling von de EIQ (en AIQ)
Het Eigen lnkomsten percentoge yon mugmetdegoudentond in 2020 is 8%. Dit is vonwege de door corono
ofgeloste voorstellingen beduidend loger don hef vostgestelde normpercentoge von 257". De berekende
Andere lnkomstenquote is 62"/". Dit is ongeveer geliik oon de bii het FPK ingediende begroting.

Vermeldin g v riikoo rle nbeleid
ln het bestuursverslog von 2019 is melding gemookt het vriikoortenbeleid op te schonen, omdot er in de
loop der ioren een groot bestond von gewoonterecht wos ontstoon. De Mug wil doorom ïoewerken noor
een gemotigd vriikoortenbeleid. Hiertoe is een eerste stop gezet bii de lunchvoorstelling Morgreef heefÍ
de groep verlofen. Hier ziin voor de 1 Z gespeelde voorstellingen gemiddeld 7 vrilkoorten per voorstelling
opgetekend ten opzichte von biino '11 vriikoorten pergespeelde voorstelling in 2019.
Het FPK-overzicht met de prestotieverontwoording geeft echter nog wel een vertekend beeld omdot er
vonv/ege corono een online film is gemookt die grotis ter beschikking is gesteld op de website von NPO
sfort. Deze video is ruim 1 .500 keer bekeken. Deze oonlollen ziin bii de niet betolende bezoekers opgeteld.

Bii de koortverkoop von Hoppy Hour in het noioor wos dit ol een stuk mokkeliiker. De door corono
oongeposïe copociteiï von de zolen en de doormee somenhongende inkomstenderving hielpen bii het
invoeren von het nieuwe gostenliistbeleid Hoppy Hour wos volledig uitverkocht voor de volledig
(oongeposte) copociteiï, voordot de tournee ofgelost werd. De directie is ervon overtuigd dot dit een knip
heeft kunnen zetten tussen het oude ingeslopen beleid en het nieuwe gewenste beleid.

De nieuwe regeling wordt ols volgt gehonteerd: Voor de ortiesten en medewerkers von een productie ziin
twee vriikoorten per persoon voor de première beschikboor. Tiidens een theotertournee ziin per
voorstelling vier componyseofs te vergeven, mits het een uitkoopsom betreft. Zokeliike reloties von
mugmetdegoudentond, wooronder progrommeurs en pers, kriigen door middel von een uitnodiging één
vrilkoort per productie, overige koorten kunnen legen reductie gekocht worden. Subsidiegevers ontvongen
twee vrijkoorten per fonds per productie. Met sponsors worden productieofhonkeliike ofsproken gemookt.

9. Toelichting somenstelling orgonisolie en Rood vqn Toezicht en besluurders
Stichting mugmetdegoudentond heeft in 201I een Rood von Toezicht model ingevoerd met een
tweekoppige directie.

Directie/besfuurders

J. Nederlof orïistiek directeur 0r-0r -2009 1,0

C.M. Stiinmon zokeliik directeur 01-02-2019 0,9

OrgonisoÍiesfrucfuur en personele bezefting
De directie geeft vio twee liinen leiding oon de orgonisotie. Joon Nederlof is verontwoordeliik voor de
ortisfieke liin, dot bestoot uit Lineke Riixmon en Morcel Musters. Tolitho Stiinmon sfuurf het bureou oon. Op
kontoor is werkzoom Josmiin Goemers (producent). Technicus Coen Jongsmo heeft per 'l moorr 2O2O de
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Mug verloten vonwege een corrière swifch. Publiciteitsmedewerker Doris Zijlemo heeft per 17 ougustus
2O2O de overstop gemookt noor een ondere boon. Omdot met inochtneming vqn de opzegtermiin nog
niet duideliik wos of de Mug weer yoor vier ioor gesubsidieerd zou worden heeft de directie besloten om
tot het eind von het ioor somen te werken met een extern PR Bureou De Wolven (Zoé Deieon). Eind 2020
is een vocoture uitgezet en per 22 tebruori treedt Joost Kunst in dienst von de Mug ols morketeer. Ultimo
2020 ziin er viif personeelsleden in dienst voor Á,5 fte. Met hen ziin holfioorliiks functionerings- en
beoordelingsgesprekken gevoerd.

Rood yon Toezichl
De Rood von Toezicht yon Stichting mugmetdegoudentond bestoot uit viif leden die zitting hebben voor ten
hoogste vier ioren. De Ieden ziin één keer herbenoemboor onder voorbehoud von de in de stotuten von
de stichting genoemde beperkingen.

m

A.M. Stordiou
15-04-20r 3 15-04-2017 15-04-2021

politiek- bestuurliik
(tevens voorzitter)

M.R.A. Fuchs finoncieel 04-11-201I o4-11-2015 04-11-2019

N.J.T. Zimmermon olgemeen 12-02-2012 12-02-201ó 12-02-2020

D.A. Dors olgemeen 20-11-2017 20-11-2021 20-11-2025

,4. Boermons olgemeen 02-02-2020 02-02-2024 02-02-2028

Anne Morie Stordiou heeft heel 2020 bii de Ambossoderood Ministerie Veiligheid en Justitie von de
Nederlondse Ambossode in londen gewerkt.
Mork Fuchs is finoncieringsspeciolist bil Von Lonschot Bonkiers. Hii is tevens lid von de Rood von Toezichl
bii Porodiso Melkweg Productiehuis en penningmeesler bii Theoter no de Dom en Boogoerdt/Von der
Schoot.
Toco Zimmermon is directeur en mede-eigenoor von Tuvolu Medio BV en bekleedt diverse nevenfuncties.
Hii is gosfdocent bil de Vriie Universiteit Amsterdom Center for Entrepreneurship, odviseur oudiovisueel bii
de Rood voor Cultuur en bestuurslid bii Stichting Por Eso.
Alido Dors is ortistiek directeur Theoter Rotterdom. Doornoost is zil commissielid theotey'film en dons bii
Prins Bernhord Cultuurfonds en commissielid Nieuwe Mokersregeling bii Fonds Podiumkunsten.
Annemorije Boermons is freelonce communicotie- en morketingmonoger.

Von belongenverstrengelingen is derholve bil geen von de leden sproke.

Volgens het rooster von oftreden moest de heer Fuchs in november 21? de Rood von Toezicht verloten.
Aongezien er in 20,l9 een nieuwe zokeliik directeur is oongetreden, vond de Rood het in het koder von
continuiïeit onwenseliik dot de ioorrekening opgesteld zou worden door twee personen die relotief kort bii
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de stichting betrokken ziin. Doorom heeft de Rood besloten dot ziin termiin tot en met het goedkeuren von
de ioorrekening 2019 werd verlengd.
Begin 2020 ziin gesprekken gevoerd met drie kqndidoten om een nieuw lid met finoncieel profiel te werven,
die in het voorioor von 2020 benoemd zou worden. Omdot tiidens die procedure het corono-virus uitbrok
en er een onzekere toekomst oonbrok, is besloten de procedure tot noder orde stil te leggen. lnmiddels is
de Mug zeker von een plek in het kunstenbestel 21-24 en heeft hef zich goed door de corono heen
geslogen. De gesprekken ziin inmiddels hervot en is unoniem besloten dof heer Erik Pols, zokeliik directeur
von Scopino Bollet de took von Mork Fuchs overneemt. Hii treedt per 1 moort 2Q21 toe tot de Rood von
Toezicht, wqorop de heer Fuchs ziln functie kon neerleggen.
Per 2 febru ori 2020 is freelonce communicotie- en morketingmonoger Anne-Moriie Boermons toegetreden
om de Rood te versterken. De heer Toco Zimmermon zou per die dotum oftreden, moor ook voor ziin zetel
is besloten deze te verlengen "n =o met een stevige, betrokken Rood von Toezicht de corono crisis te
doorstoon.
Omdot de Rood groog uit viif leden wil bestoon wordt voor hem een veryonger gezocht met een film&TV
profiel.

De Rood von Toezicht kwom in2020 viif keer bileen, wooryon vier keer online. Drie von de biieenkomsten
betroffen officiële vergoderingen. Onderwerp von gesprek woren onder ondere het goedkeuren von de

ioorstukken, het doornemen von de kwortoolciifers, het voststellen von de begrotin g 2021, olles mede in
het koder von COVID-I9.
Een keer is een biieenkomst belegd op 20 ionuori 2020 om de inhoud en begroting von het kunstenplon
2021-2024 te bespreken. Hiervon is geen verslog gemookt. Doornoost is de rood een keer (online) met

de directie somengekomen op 28 ougustu s 2O2O om de uitslog von de structurele subsidie en de
orgonisotieontwikkelingen ïe bespreken. Hier is een verslog von gemookt. Vonwege elkoor snel

opvolgende ontwikkelingen met betrekking tot COVID-l9 is nog geen risico-impoct onolyse gemookt. Dit
wordt in 2o2l opgepokt
Leden von de rood bezochten de voorstelling Morgreet heeft de groep verlofen.

Twee leden von de rood vqn toezicht hebben in2O2Q een functionerings- en beoordelingsgesprek gevoerd
met de zokeliik en de ortistiek directeur.

Noleving von de Codes
Directie en Rood von Toezicht nemen de oonbevelingen uit de Governonce Code Cultuur en de Code
Culturele Diversiteit ler horte. ln onderstoond overzicht worden de toepossingen noder toegelicht.

Principe l: De orgonisotie reoliseert hqor mootschoppeliike doelstelling door culturele woorde te creëren,
over te drogen en/of te beworen.
Alle viif oonbevelingen possen de Rood von Toezicht en de directie/bestuurders toe.
Mugmetdegoudentond heeft een professioneel bestuur en toezicht, ze reoliseert hoor mootschoppeliike
doelstelling op een duurzome en bedriifsmorig verontwoorde wiize en woorborgt ortistieke integriteit. Ze

kenï een integere en open cultuur en zowel bestuur ols toezichthouders drogen dit uit. De mootschoppeliike
omgeving en de kring von externe belonghebbenden ziin divers en eenieder goot zorgvuldig hiermee om.
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De Mug heeft privote medefinonciers en zii ondersteunen de mootschoppeliike doelsfelling. Zii respecteren
dot eventuele exploitotie-overschotfen terugvloeien noor het eigen vermogen von de stichting.
Principe 2: De orgonisotie post de principes von de Governonce Code Cultuur toe en licht toe.
Mugmefdegoudentond is een kleine, effectieve orgonisotie. Ze post de principes von de Governonce Code
Cultuur toe, possend bii de school en doelstelling von de orgonisotie en conform de stotuten. ln het

ioorverslog legt de Rood von Toezicht verontwoording of met betrekking tot het toepossen von de Code.

Principe 3: Besfuurders en toezichthouders ziin onofhonkeliik en hondelen integer.
De toezichthouders en bestuurders von mugmetdegoudentond ziin zich bewust von hun functie en rol. Zii
melden elke vorm von belongenverstrengeling bii de Rood von Toezicht en houden de qndere
toezichthouders op de hoogte von elke (nevenlfunctie die zii oonnemen, opdot er een neutrool oordeel
over gegeven kon worden. Op het moment dot er sproke is von belongenverstrengeling of tegenstriidig
belong onthoudt de toezichthouder zich von besluitvorming.

Principe y': Bestuurders en toezichthouders ziin zich bewust von hun eigen rol en de onderlinge verdeling
von token, verontwoordeliikheden en bevoegdheden en hondelen doornoor.
De toezichthouders en het bestuur zijn zich bewust dot zii ondere token, verontwoordeliikheden en
bevoegdheden hebben. De Rood von Toezicht is de officiële werkgever vqn het bestuur. Het bestuur houdt
de Rood von Toezicht, gevroogd en ongevroogd op de hoogte von ontwikkelingen. De Rood von Toezicht
vergodert minimool drie keer per ioor, wooryoor ze hei bestuur uitnodigt om verslog te doen von voorof
bepoolde onderwerpen. ln een oport documenl Token, verontwoordelilk- en bevoegdheden, dot door de
Rqod von Toezicht is goedgekeurd wordt noder omschreven hoe de onderlinge verdeling is.

Principe 5: Het besfuur is verontwoordeliik voor de olgemene en dogeliikse leiding, het functioneren en de
resultoten von de orgonisotie.
Mugmetdegoudentond heett een tweekoppig bestuur: de ortistiek directeur en de zokeliik directeur. Voor
beiden is de onderlinge tookverdeling helder, woorbii de ortistiek directeur verontwoordeliik is voor de
inhoudeliike koers en oonspreekpunt is voor de ortistieke kern. De zokeliik direcfeur heeft de dogeliikse
leiding over hef fociliterend personeel en is verontwoordeliik is voor de zokeliike leiding. Beide directeuren
vergoderen op regelmotige bosis. Met beide directeuren worden oporÍ functionerings- en
beoordelingsgesprekken gevoerd. Hun token, verontwoordeliikheden en bevoegdheden ziin vostgelegd in
een directiereglement, dot door de Rood von Toezicht is goedgekeurd.

Principe ó: Het bestuur goot zorgvuldig en veronfwoord om met de mensen en de middelen von de
orgonisotie.
Het bestuur is zich bewust von hoor verontwoordeliikheid. Ze voert funcfionerings- en
beoordelingsgesprekken met het personeel. Personeel wordt gewezen op de mogeliikheid misstonden in
vertrouwen bii een toezichthouder te melden en personee! kent de toezichthouders. Op regelmotige bosis
inventoriseerf ze een risico's, voert hier een onolyse op uii en stuurl op mootregelen om deze te beteugelen.
Mugmetdegoudentqnd honteert de cqo Theoter en Dons en neemt hoor verontwoordeliikheid door de Foir
Proctice Code no te leven. Hiermee bouwt de Mug oon een gezonde en toekomstbestendige orbeidsmorkt
en beroepsproktiik. Zo heeft de Mug ook gehoor gegeven oon de oproep von Minister von Engelshoven
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de ontvongen steunmiddelen, vonwege het ocuut wegvollen von de publieksinkomsten door de lockdown
in te zeften omZZP-ers te compenseren voor geonnuleerde opdrochten.

Bronchevereniging NAPK, woor de Mug bii oongesloten is, heeft no overleg met de Kunstenbond en her

bestuur von ACT (Acteursbelongen) een richtliin opgesteld volgens een rekenmethode die rekening houdt
met de duur von de opdrocht en de ïermiin woorop geonnuleerd wordt. Deze richtliin is op te vrogen bil
de NAPK. De Mug heeft besloten de volledige honororio en Ionen door te betolen, ongeocht de termiin

von onnulering. Met deze beslissing neemt de Mug 100% verontwoordeliikheid richting hoqr medewerkers
en collego's.
Doornoost heeft de Mug nieuwe opdrochten gegeven oon mokers en uitvoerenden, zodot de sector

drooiende bliift. Dit is gebeurd voor het online filmproiect Koppensnellers in guoronfoine. De Mug heeft

de octeurs, regisseur en editor een morktconform honororium betoold. Ze heeft een opdrocht gegeven oon

Studio Tomis voor een nieuwe website. Door deze initiotieven is gepoogd publiek te bliiven bereiken en

nieuw oonbod te ontwikkelen.

Hieronder stoot een overzicht hoe de Mug met behulp von de steunmiddelen hoor verontwoordeliikheid
heeft genomen richting werknemers met een tiideliik dienstverbond en ZZP-ersin 2020:

4,óÁ tte vost dienstverbond (loonsom: EUR 335.047,45l,
1,28 fte tiideliik dienstverbond (loonsom: EUR 57.895,38)
928 uren inhuur f zzp'ers (loonsom EUR 29.950,- ex BTW|

Principe Z: De rood von toezicht voert ziin toezichthoudende, odviserende en werkgeversrol oP een

professionele en onofhonkeliike wiize uit.
De toezichthouders von mugmetdegoudentond voeren hun rol op een professionele en onofhonkeliike
wiize uit. Zii zien toe op de doelstelling von de orgonisotie, odviseren het. bestuur en keuren

ioorrekeningen, ioorverslogen en begrotingen goed. Per 1 ionuori2O2O is de orgonisoïie overgestopt noor
odministrotiekontoor Ozcor, dot een volledig digitool systeem von odminislreren oonbiedt. Op die monier
heeft de penningmeester oltiid een up fo dofe stond von zqken ols hii inlogt in het sysfeem. Deze

tronsporontie vinden de toezichthouders possender bii de omyong vqn de finonciën von

mugmetdegoudentond en de huidige tiidsgeest. De Rood volgt het odvies von de Governonce Code Cultuur

niet in één keer voor een periode longer don vier ioor een occountont oon te wiizen. De Rood wiist per

ioor de occountont oon. Op deze monier voldoet de Rqod oon de Code en ochten de leden de kons op
mogeliik subiectieve controle uitgesloten.
De Rood von toezichï heeft nog geen stoppen gezet voor zelfevolucitie. Aongezien er in 2021 minimool
twee en woorschiinliik drie nieuwe toezichfhouders oongetrokken worden, vindt de Rood vqn Toezicht doï
een goed moment hiermee te storten.'

Principe 8: De rqod von loezicht is verontwoordelilk voor ziin somenstelling en woorborgt doorbii
deskundigheid, diversiteit en onofhonkeliikheid.
De Rood von Toezicht von mugmetdegoudentond bestoot in 2020 uit viif leden. Twee von de vier
toezichthouders hebbenin2A2O Mee zittingstermiinen ofgerond en zouden hun functie neerleggen, dit is
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vonwege corono niet gebeurd. Wel ziin profielen opgesteld, te weten een finoncieel profiel en een film&tv
/medio profiel, woorop nieuwe leden worden geworven. Gezien de huidige diversiteit in de somenstelling
von de Rood von Toezicht goot de voorkeur uir noor monneliike toezichthouders. ln de loop von 2021
treedt de heer Erik Pols ols toezichthouder toe tot de Rood von Toezicht. Voor het medio profiel worden
op dit moment geïnferesseerden gepolst.
De Rood volgt in normole tiiden ziin rooster von ottreden, dot in het ioorverslog is opgenomen en dot op
die monier te roodplegen is voor exiernen.

lll. Prestotieverontwoordingenspeelliist
ln dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de kwontifotieve prestoties in2O2O ten opzichte von de
ofsproken voor dotzelfde ioor. Er wordt ingegoon op de voorgenomen producties (tobel 1), bezoeken en
voorstellingen (tobel 2) en oontol tolentontwikkeltroiecten (tobel 3f .

Tobel l: producties & reprises
begroÍing
2020

huidig boekioor
2020

Producties & reprises
Nieuwe producties
Reprise producties
Nieuwe co-producties
Reprise co-producties
Totool oontol producties

2
1

2
0
5

3
2
0
2
7

ln bovenstoonde tobel I wordt duideliik dot in tofool vijf proiecfen woren begroot, dit ziin er in 2O2O zeyen
geworden. Hiervon ziln er drie nieuwe producties doodwerkelijk gemookt (Morgreef heeff de groep
verloten, Hoppy Hour en het online filmproiect Koppensnellers in guorenfoine), woorvon de eerste ook
voor publiek gespeeld heeft.
De reprises De Joodse Rood en Rijsen&Roo xmen, DeDikkeMuiz&Sjors ziin vonwege corono niet opgestort.
De reprise De Eurcommissoris is eenmool gelezen in ploots von opgevoerd.
En de reprise seks(e)(n) met de Vloomse coproducent Cie. De Koe heeft qlleen twee keer ols theotrole
lezing plootsgevonden.

Tobel2: uitvoeringen & bezoeken
begroling 2020 huidig boekioor 2020

Uifvoeringen producties
reprises
Uitvoeringen Amslerdom
Uitvoeringen rest von NL
U itvoeringen buitenlond
Uitvoering olleen online
Totool uifvoeringen

en
uifuoeringen

r00

bezoeken

15.000

uitvoeringen
41

49
2
1

93

bezoeken
1.420
0
0
r.500
2.920
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ln bovenstoonde Tobel 2 ziin de verwochten en gereoliseerde oontol uitvoeringen en bezoekersoontollen
opgenomen. Doornoost ziin er drie overige octiviteiten geweest voor in totoql 234 bezoekers. Voor de

gespeelde voorstellingen wos de gemiddelde bezettingsgrood 98%.
De Mug heett toen de culturele sector in lockdown ging op bosis von hoor televisieserie Koppensnellers,
over een kronïenredoctie, een onlinefilmpie gemookt, woorin de redocteuren een Zoom-vergodering
houden met olle clichés von heï huidige thuiswerken. Diï filmpie is ruim 1.500 keer online bekeken.

Tobel 3 : Tolenlontwikkeling
begroting 2020 boekioor 2O2O

Tolentontwikkeling
Kortdurende Tolentontwikke lin g
(<ó moonden)
Longdurende Tolenlontwikkeling
(>ó moonden)
TotqqlAmsterdom

0

1

T

6

0
6

Wot betreft het tolentontwikkelingsprogrommo von mugmetdegoudentond is in 2020 het troiect ofgerond
met Sieger Sloot en lro Kip (begeleiding: Joon Nederlof) Soroh Sluimer, Jurrioon von Seters, Morgo
Verhoeven (begeleiding: Lineke Riixmon) en Soroh Nixon (begeleiding: Christioon Klosemo). ln
tegenstelling Íot de begroting betroffen dit ollemool kortdurende tolentonwikkeltroiecten en ziin er geen
grote producties met deze tolenten gemookt.

lV. Ondertekening

,Amsterdom, I

c.M. srii
Zokeliik di

rr 2O2

n Sonten
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Biifoge A Begroting2021

3 Boten

Directe opbrengsten

3.1 Publieksinkomslen

3.2 Overige inkomslen

Totole directe
3.3 .opbrengsten

Totole indirecte
3.4 opbrengsten

3.5 Totqle Opbrengslen

3.ó Subsidie AFK + FPK

Overige subsidies en
3.7 biidrogen

3.8 Totole Biidrogen

3.9 Totole Boten

4 Loslen

4.1 Beheerlostenpersoneel

4.2 Beheerlosten moterieel

4.3 Totqolbeheerlosten

4.4 Activiteitenlosten personeel

4.5 Activiteitenlosten molerieel

4.6 Tolole Activiteitenlosten

4.7 Totole Losten

5 Soldo
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