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VOORWOORD 
 
 
 
 

“It’s not the strongest of the the species that survives, nor the most intelligent that survives.  
It is the one that is most adaptable to change.” 

 
Charles Darwin, 1809 – 1882. 

 
 
2021 was het tweede jaar van de pandemie met de naam die iedereen in zijn geheugen gegrift 
heeft staan. Een jaar waarin we aanvankelijk dachten als de zomer losbreekt, hebben we het achter 
de rug. Kunnen we weer vooruit kijken en is alles weer zoals we het herkennen van ooit geweest. 
Mogen we weer uit, kunnen we onze huizen verlaten en mogen we weer naar het theater. 
Helaas. 
 
De zomer arriveerde en de pandemie hield ons nog altijd in de greep. Later dan gedacht mochten 
we gelukkig weer spelen, maar mochten we minder mensen verwelkomen dan we in het verleden 
deden. Om het einde van het dit jaar weer te eindigen waar we mee begonnen: lockdown. 
 
Als je dit zo leest zou je 2021 kunnen zien als een gitzwart jaar. Misschien wel. Maar het is ook een 
ander jaar. Het is ook een jaar waarin er een nieuwe artistieke dynamiek kon ontstaan. Anders dan 
het eerste coronajaar, overkwam het ons niet. We konden ons voorbereiden op de impact die 
corona op het theaterwerk zou hebben. Al in 2020 voorzagen we al een file, een lawine aan 
uitgestelde voorstellingen. Willen wij onze talenten het volle licht in het theater gunnen, dan 
moeten we dit werk wel uitstellen tot in de loop van 2022. De lawine voorbij. 
Voor de zomervoorstelling en voor het introduceren van maker Simon Heijmans in Almere stelden 
we onze verwachtingen qua te bereiken publieksgrootte naar beneden bij. Maar we konden anders 
dan een jaar eerder weer spelen. 
Met dit in vooruitzicht konden we ook onze eigen interne organisatie weer optuigen. Voor het eerst 
in het bestaan van Suburbia namen we een online marketeer in dienst en een medewerker 
directiesecretariaat. 
Dankzij de gedeelde verantwoordelijkheid die we voelden van onze meerjarige subsidienten 
(publiek én privaat) werkten we toe naar nieuw perspectief. 
En naar een ander Suburbia. In 2019 stelden we ons meerjarig activiteitenplan 2021-2024 Nabij 
Almere Zie De Mens op. Onder de kop Kantelpunt staat geschreven: “We gaan de komende jaren 
veelzijdiger programmeren: verschillende makers creëren een brede waaier aan voorstellingen (…). 
We gaan minder in de theaters en meer in de publieke ruimte spelen.” 
 
Precies dit hebben we ondanks en dankzij de wereldwijde pandemie kunnen doen. We speelden 
theater, dansten met Simon op locatie, maakten beeldende kunst in het centrum van Almere, 
herdachten samen met Omroep Flevoland online en via de tv en eindigden op de filmset van 
Suburbia Film. Veelzijdig, innovatief en adaptief. 

 
Met dank aan iedereen die ons hierin steunt en vooral met dank aan al onze medewerkers. Ook dit 
jaar hebben we iedereen (ZZP’ers of in loondienst) weer redelijk ongeschonden door deze 
pandemie heen weten te laveren. 
Het eigen vermogen van Suburbia is aangesterkt. Aan dit versterkte eigen vermogen; artistiek, 
zakelijk, hebben we met zijn allen geroken. Het smaakt naar meer. 
 

 

Taco Pauka     Albert Lubbers          Jos van Hulst 

Voorzitter    Artistiek leider                  Zakelijk leider 
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1. MISSIE EN HOOFDDOELSTELLING 

 
 

Theatergroep Suburbia wil dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met theater. Het 

samen beleven van toneel verruimt onze blik op de medemens en de samenleving. Suburbia speelt 

een cruciale rol in het culturele klimaat van Flevoland en Almere; levert een belangrijke bijdrage 

aan de leefbaarheid en aan de persoonlijke ontwikkeling en het geluksgevoel van haar bewoners. 

 
Theatergroep Suburbia vertelt verhalen die mensen in het hart raken. Het delen van verhalen 

helpt om onszelf en de ander beter te begrijpen; het vergroot de empathie en brengt mensen 

met elkaar in gesprek over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Suburbia maakt geëngageerd 

toneel en plaatst dat midden in de samenleving, zodat het voor zoveel mogelijk mensen zeg- 

gingskracht heeft. 

 

 
1.1 KERNACTIVITEITEN 

 
De missie en hoofddoelstelling zijn vertaald naar de volgende reguliere activiteiten: 

 
STANDPLAATS  ALMERE 

1. EEN ZOMERAVOND MET TONEEL OP DE KEMPHAAN 

2. TONEEL OP LOCATIE IN ALMERE en FLEVOLAND 

3. STADSACTIVITEITEN 

 
THEATERS IN HET LAND 

4. REISVOORSTELLING (GROOT) 

5. REISVOORSTELLING (KLEIN) 

 

 
STANDPLAATS ALMERE 

 

1. EEN ZOMERAVOND OP DE KEMPHAAN 
 

Zeventien jaar geleden startte deze inmiddels jaarlijkse traditie op  Stadslandgoed De Kemphaan 

in Almere. Een bezoek aan de voorstelling is een belevenis en een ontmoeting: vooraf een 

biologische maaltijd uit de polder in ons eigen restaurant en achteraf een nazit met de makers. 

Albert Lubbers regisseert moderne klassiekers met een krachtig verhaal, aards en invoelbaar. 
 

 
Regie: Albert Lubbers, gespeeld door Fahd Larhzaoui, Iwan Walhain, Ali Ben Horsting en Titus 

Boonstra. 

 

In 2020 hebben we de zomervoorstelling moeten annuleren vanwege corona, voor het eerst in  

zestien jaar was er geen zomervoorstelling. Dit hakte er bij publiek, personeel en acteurs behoorlijk 

in.  

Opgetogen waren we dat het, weliswaar onder beperkende voorwaarden, dit jaar wel weer 

mogelijk was. In samenspraak met de gemeentelijke veiligheidsadviseur en medewerkers 

“vergunningverlening team APV & Markten” van de gemeente Almere hebben we een toneel- en 

publieksopstelling kunnen ontwerpen die de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers kon 

garanderen. Hoewel de landelijke maatregelen rond het coronabeleid, aanvankelijk tot 

onzekerheid en ook onduidelijkheid leidden, konden we uiteindelijk met een kleine week vertraging 

alsnog ‘Desperado’ op de planken brengen.  

2021: Desperado van Ton Kas en Willem de Wolf, regie Albert Lubbers 
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Eerst voor maximaal 50 bezoekers, later na een versoepeling voor 60 bezoekers. De Covid-

maatregelen boden na de versoepeling de mogelijkheid om meer dan 60 bezoekers toe te laten, 

maar dan wreekt zich de noodzakelijke voorbereidingstijd. Een speciaal gebouwde 

publieksopstelling is niet zomaar en ineens om te bouwen waardoor we minder bezoekers konden 

verwelkomen dan volgens het heropeningsplan mogelijk was. Zoals vaker heeft Omroep Flevoland 

een registratie gemaakt van de voorstelling. Deze is met Kerst meerdere malen integraal 

uitgezonden. In verband met de rechten op de voorstelling en uitzending, is deze niet meer terug 

te kijken. Dankzij Stichting KijkOnderzoek kregen we inzicht in de kijkcijfers van onze tv-

uitzendingen. 

Vier vrienden komen elke zaterdagmiddag samen in hun clubhonk. Harrie, Leo, Robin en Bert 

verkleden zich als cowboys en wanen zich even vier helden uit het Wilde Westen.  

Ruwe, goudeerlijke kerels die respect afdwingen en voor elkaar door het vuur gaan.  

Maar in het dagelijkse leven voelen ze zich onbegrepen en tekortgedaan. Op hun werk en door 

hun  vrouwen. Verongelijkt zoeken ze steun bij elkaar tegen de oneerlijke grote boze buitenwereld.  

De stoffige, behoorlijk vervallen oude schuur leende zich uitstekend voor "het honk" van de vier 

cowboys uit het toneelstuk. Hier bouwden we dus een nieuwe tribune met bijzondere zitplaatsen: 

tweezitsbanken. Een verwijzing naar het thuis Netflixen in de tijd dat het theater gesloten was.  

Het toneelstuk van Kas en De Wolf is eigenlijk geen toneelstuk. Eerder een uit de hand gelopen 

sketch: vier heren van middelbare leeftijd verkleden zich iedere zaterdagmiddag als cowboy. Ze 

drinken een biertje, zingen een liedje, dansen een nummertje en zeiken en zagen een eind weg. 

De hele wereld is tegen hen, niemand ziet hun kwaliteiten, vrouwen zijn onbetrouwbare loeders 

en ook als het niet regent worden ze nat. De politieke lading van dit stuk uit 1996 bleek nog steeds 

zeer actueel. We zien in ‘Desperado’ vier mannen met slecht betaalde banen, die hen geen enkele 

bevrediging schenken. Sinds de afbraak van de verzorgingsstaat gaat het alleen maar slechter met 

hen. Het werk blijft rot, de huizen zijn onbetaalbaar, en niemand ziet hun kwaliteiten: ongehoord 

Nederland. 

 

Over Desperado door artistiek leider Albert Lubbers: “Zeldzaam; je ziet dit soort mannen niet vaak op het 
toneel” 
 

‘Desperado’ in het nieuws 

"Suburbia eindelijk weer op de planken" - tv-item Omroep Flevoland 

 

"Desperado, over vier witte, boze, machteloze mannen, heeft een tijdloze aantrekkingskracht." 

★★★★☆ Volkskrant 

  

"Titus Boonstra en Ali Ben Horsting voorzien met subtiel spel de onnadrukkelijke dialoog van 

lading. Regisseur Albert Lubbers kiest aanvankelijk voor grote onderlinge afstand, maar laat het 

viertal op een kluitje op de chesterfield eindigen: gesterkt door elkaar, nemen ze nog maar eens 

een slok bier: 'Wat wij niet allemaal kunnen, man.' " ★★★☆☆  NRC Handelsblad 

 

Credits 

Leo: Ali Ben Horsting 

Bert: Fahd Larhzaoui 

Harrie: Iwan Walhain 

Robin: Titus Boonstra 

 

Schrijvers: Kas & de Wolf 

Regie: Albert Lubbers 

Decor- en lichtontwerp, techniek: Neal Groot 

Kostuumontwerp: Dorien de Jonge 

Repetitor & choreografie: Silvia Servais-Kottman 

Grafisch ontwerp: Studio Matusiak 

Fotografie: Eddy Wenting 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/237105/theatergroep-suburbia-eindelijk-weer-op-de-planken
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/desperado-over-vier-witte-boze-machteloze-mannen-heeft-een-tijdloze-aantrekkingskracht~b0013809/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/11/vier-parttimecowboys-bespreken-hun-dagelijks-leed-tussen-de-hooibalen-a4046949
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Scènefotografie: Bart Grietens 

 

Productie en techniek: Thomas Dijkstra 

Huismeester: Marco Oosterbaan 

Marketing en publiciteit: Nana Jongerden 

Kassamedewerker: Eline Stroo 

Publieksbegeleider: Thamar Karst 
 

 

Feiten1 zomervoorstelling: 

 

   Begroot    Gerealiseerd  
Aantal voorstellingen:  30 voorstellingen   32 voorstellingen 
Waarvan in standplaats:  30 voorstellingen   32 voorstellingen 
Waarvan in Flevoland:  30 voorstellingen   32 voorstellingen 

Aantal randactiviteiten:  7 Linedance workshops  6 Linedance workshops 

Totaal aantal bezoekers:  1850    1469 

Waarvan betalend:  1600    1378 

Kijkcijfers Omroep Flevoland 0    58.000  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OP LOCATIE IN ALMERE/ FLEVOLAND 

 

Met onze locatievoorstellingen vertellen we actuele verhalen die Almere, een stad zonder lange 

geschiedenis, geschiedenis geeft. Nieuwe verhalen op onverwachte plekken, die het hart van de 

tijd en de toeschouwer willen raken. De stad en de polder worden inspiratiebron én decor van de 

voorstelling. Hierbij geven we de ruimte aan nieuwe, talentvolle makers en schrijvers.  
 

 
Regie: Simon Heijmans, gespeeld door Simon Heijmans, Yara Alink en Ayrton Fraenk.  

 

Dit jaar, en de komende drie jaar, zal Simon Heijmans elk jaar een voorstelling maken op een 

unieke locatie in Almere. Rekening houdend met het Almeerse publiek, vertelt hij verhalen die 

aansluiten bij de belevingswereld van de Almeerder. Verder heeft hij de volledige artistieke 

vrijheid. ‘Nu’ was de aftrap van deze samenwerking en we kijken uit naar de komende jaren. De 

registratie die Omroep Flevoland heeft gemaakt is met Kerst en Nieuwjaarsdag meerdere malen 

integraal uitgezonden. De totale kijkcijfers weten we via Stichting KijkOnderzoek. In verband 

met de rechten op de voorstelling en uitzending, is deze niet meer terug te kijken.  

  

Summer of love (oftewel summer of disappointment), 

Coronababy’s, en een anderhalvemetersamenleving…  

Wat is er aan de hand en hoe gaan wij daarmee om? 

Hoe te leven in een tijd die nog helemaal open ligt? 

 

Nu is theater dat gaat over de tussentijd... 

Op weg naar het einde van de pandemie. Naar.... een nieuw leven? 

 

Nu is midden in de stad. Altijd in beweging. Altijd nu. Nooit af.  Simon Heijmans, Yara Alink en 

Ayrton Fraenk vangen in een feestelijke trip wat er nu op dit moment in de wereld en Almere 

afspeelt. Nu was te zien op de binnenplaats van La Defense in Almere Stad, een hoogtepunt uit 

de Nederlandse architectuur. De kleur van de gevel verandert bij een ander standpunt of een 

andere invalshoek van de zon. De lichtende, metalen glans van de intense tinten lijken op de 

glans van een parel. 

 

                                                                 
1 De aantallen zoals genoemd in dit bestuursverslag zijn ontleent aan de data van het geaggregeerd overzicht 

prestatieverantwoording. Een online registratiesysteem van het Fonds Podiumkunsten.  

2021: NU, regie Simon Heijmans 
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“Je zit midden in een woonwijk, maar zodra je de binnenhoven van La Defense betreedt, is het 

alsof je uit de realiteit stapt,” vertelt Simon Heijmans. “’Nu’ gaat over de toekomst, over hoop. 

De futuristische uitstraling van het gebouw ondersteunt dit gevoel en past perfect bij de 

voorstelling.” 

 

Bij ‘Nu’ had Simon zich ten doel gesteld om niet te werken vanuit een vooraf geschreven script, 

maar juist in het repetitieproces, samen met de medespelers, te gaan schrijven en maken. Dit zou  

uitmonden in een voorstelling die niet plot-gedreven was, maar juist in een optelsom van 

verschillende scenes een tijdsbeeld zou geven van “het nu”. Dit bleek een goede zet. Want ‘het 

nu’ waar Simon in zijn gedachten vanuit ging, zou het einde van de coronapandemie zijn. Het 

werkelijke nu bleek tijdens de repetitieperiode een gekke overgangstijd te zijn, die maar 

voortduurde en waarin het leven op pauze bleef staan. Met het maken van deze voorstelling heeft 

Simon een grote stap kunnen zetten in zijn ontwikkeling als maker.  

Werkelijk in het nu theater maken, daagde ons allemaal uit. Qua marketing, techniek en productie 

is voorspelbaarheid; waar kunnen we van op aan en waar kunnen we van uitgaan, een prettige 

voorwaarde waarmee publiciteit gemaakt en decor gebouwd kunnen worden.  

Nu lag werkelijk echt alles open, waardoor alles tegelijker kwam in het proces. De onzekerheid en 

daarmee de druk die dit veroorzaakt, was beter te verdelen geweest door met meer richting aan 

het werk te gaan. We liepen letterlijk tegen de grenzen van dit artistiek concept op. Ingewikkeld 

en ook heel leerzaam. Wij en Simon realiseerden en ervaarden opnieuw de waarde die 

voorspelbaarheid, ruimte en tijd scheppen in een artistiek proces. Bij de volgende voorstellingen 

hanteert deze theatermaker een skelet van vragen en ideeën waarmee hij de repetities ingaat.  

 

Over NU door artistiek leider Albert Lubbers: “Simon Heijmans maakte met zijn acteurs een scherpe, 
muzikale voorstelling over de dilemma's van onze tijd. Het lukte Simon om deze tijd inhoudelijk te vangen 
in zijn woorden en daarbij leverde hij voor Suburbia een voorstelling in een nieuwe vorm af. Voor mij een 
mooi bewijs hoe tijdloze inhoud goed kan samenvallen met een actuele vorm.” 

 

‘Nu’ in het nieuws 

“Nu staat ferm in het nu, met alle twijfel en onzekerheid over de toekomst die daarbij horen” 

- recensie Het Parool 

 

“Innemende vertellers over deze verwarrende tijd” - recensie Theaterkrant 

 

“Zodra er een afspraak is – jullie luisteren en ik sta hier op toneel te vertellen – durf ik alles” 

- interview Simon Heijmans voor de Volkskrant 

 

Credits: 

                                   Spel: Simon Heijmans, Yara Alink, Ayrton Fraenk 

Tekst & regie: Simon Heijmans 

Regieassistent: Tomy Huijbregts 

Decor- & kostuumontwerp: Nicky Nina de Jong 

Assistent kostuum: Mandy Zonneveld 

Geluids- en muziekontwerp: Laurens Joensen 

Beats: Kikkervis 

Techniek: Douwe Bulten 

Productie: Thomas Dijkstra 

Huismeester: Marco Oosterbaan 

Marketing en publiciteit: Nana Jongerden & Natalia Guiking 
Kassamedewerker: Eline Stroo 

 

 

 

 

https://www.parool.nl/kunst-media/het-feest-smoort-nog-voordat-het-op-gang-is-gekomen~b7b0a11b/
https://www.theaterkrant.nl/recensie/nu-2/theatergroep-suburbia/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/zodra-er-een-afspraak-is-jullie-luisteren-en-ik-sta-hier-op-toneel-te-vertellen-durf-ik-alles~b5100993/
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Feiten voorstelling op locatie in Almere: 

 

   Begroot    Gerealiseerd  
Aantal voorstellingen:  15 voorstellingen   14 voorstellingen 
Waarvan in standplaats:  15 voorstellingen   14 voorstellingen 
Waarvan in Flevoland:  15 voorstellingen   14 voorstellingen 

Aantal randactiviteiten:  0 inleidingen   0 inleidingen 

Totaal aantal bezoekers:  750    399 

Waarvan betalend:  600    348  

Kijkcijfers Omroep Flevoland 0    43.000     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. STADSACTIVITEITEN 
 

Als stadsgezelschap zijn we podiuminstelling én maatschappelijke organisatie. Voor onze stads- 

activiteiten doen wij geen beroep op de meerjarige financiering door het Fonds Podiumkunsten. 

Ze vormen wél een essentieel onderdeel van onze identiteit. De hechting in de stad geeft ons 

voeding én draagvlak. Het is de klei van waaruit wij onze theatervoorstellingen boetseren en 

waarmee wij het Almeerse publiek vinden en binden. 

 

Dit was het vierde jaar van Suburbia in de Buurt. Oorspronkelijk zou dit project in 2020 eindigen, 

maar vanwege Covid-19 en in overleg met de private fondsen konden we het verlengen met een 

extra jaar. Wel is er toen direct besloten om, vanwege corona, geen voorstelling te produceren. 

Suburbia in de Buurt is de tak van Theatergroep Suburbia waarmee we voorstellingen maken over 

Almere met de Almeerders in een professionele setting. Daarmee leveren we een bijdrage aan de 

identiteit van Almere en dat doen we vanuit ons vak: theater maken. We bouwen mee aan een 

gedeelde geschiedenis van Almere en brengen meer verbinding en begrip tot stand. 

Door samen te werken met partners uit verschillende sectoren (cultuur, welzijn, onderwijs, 

economie, duurzaamheid) verbinden we Almeerders die op dit moment niet met elkaar verbonden 

zijn. 

 

In het voorjaar van 2021 gingen we een samenwerking aan met de Kunstlinie. Dit iconische 

theatergebouw dat in de stad staat, kon ook niet open vanwege de lockdown, maar de buitenkant 

aan het net nieuwe opgeleverde Esplanadeplein was wel toegankelijk. Oorspronkelijk hadden we 

bedacht om ‘Mijn Almere’ af te sluiten in de Kunstlinie, maar toen dat niet mogelijk bleek, hebben 

we dat anders opgelost. Niet in de Kunstlinie, maar op de Kunstlinie 

Vanaf 17 april was ‘Mijn Almere’ van Suburbia in de Buurt op de glazen gevel van de Kunstlinie in 

Almere te zien. Tot en met 1 juli 2021 zag je maar liefst 29 portretten op de ruiten van het gebouw. 

Aan de buitenkant, dus je kon er elk moment langs lopen. Tijdens het Nationale Museumweek was 

Kunstlinie een van de weinige musea die daardoor met een expositie kon deelnemen. En zo kwam 

vier jaar Suburbia in de Buurt uiteindelijk samen in ‘Mijn Almere’, met portretten met quotes en QR-

codes die, zodra je ze scande, het verhaal of een fragment uit de voorstelling lieten zien. 

Het aantal bezoekers dat de installatie daadwerkelijk heeft gezien, konden we vanwege de plek in 

de openbare ruimte niet tellen. Maar we weten van horen zeggen dat er veel mensen zijn geweest 

die de installatie hebben gezien. Ook nu nog als we refereren aan ‘Mijn Almere’ horen we van veel 

mensen: “Ja, dat heb ik gezien.” We hebben een paar keer op het plein gekeken naar de mensen die 

er langsliepen en het was mooi om te zien dat mensen met elkaar in gesprek gingen naar aanleiding 

van de quotes die ze lazen of een QR-code scanden. 

   

Over Suburbia in de Buurt door programmadirecteur Almere Centrum – Floriade EXPO 2022 (gemeente 
Almere) de heer Louwerse: “Als jonge stad is de geschiedenis die de bewoners inbrengen zeer waardevol. 
Om die reden zijn wij trots op de wijze waarop Theatergroep Suburbia, met Suburbia in de Buurt steeds 
de verbinding weet te maken met de Almeerders.” 
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Credits: 

Theatermaker: Linda Bosch 

Projectleider: Tessa Haan 

Foto’s: Mona Alikhah 

Grafische Vormgeving: Most Remarkable 

Samenwerkingspartners: Kunstlinie, StrandLAB, Buitenhuis Almere, Jeugdtheaterschool Almere, 

archeologische vindplaats Zenith, Stadsarchief Almere, Easy FM, Omroep Flevoland. 

Mede mogelijk gemaakt door: VSBFonds, BankGiro Loterij Fonds. 

Met dank aan: alle Almeerders die hebben bijgedragen aan Mijn Almere. 

 
 

 

Feiten Suburbia in de Buurt: 

   Begroot    Gerealiseerd  
Aantal voorstellingen:  0 presentaties   76 presentaties 
Waarvan in standplaats:  0 presentaties   76 presentaties 
Waarvan in Flevoland:  0 presentaties   76 presentaties 

Totaal aantal bezoekers:  0    zie uitleg hierboven  
 

 
 

 

 

 

SubSub (opgericht in 2009 als subSuburbia en verzelfstandigd in 2017) staat nu op eigen benen met 

de artistieke, producerende en zakelijke zekerheid die we hen nog altijd bieden. Via audities maken 

ze met jonge talenten een voorstelling. SubSub bereikt een dwarsdoorsnee van de Almeerse 

jongeren en is een talentpool voor kunstvakopleidingen (40% stroomt door). SubSub speelt de 

voorstellingen voor scholieren en publiek in ons eigen theater in Culturele Broedplaats De Voetnoot. 

Theatergroep Suburbia coacht, adviseert en faciliteert dit essentiële talentontwikkelingstraject voor 

stad en provincie. 

Vanwege corona heeft SubSub haar voorstelling aangepast, waardoor het mogelijk was deze te 

spelen voor zalen met beperkte aantallen. Het grootste probleem dat boven water kwam, was dat 

leerlingen geen kennis maakten met SubSub en er daardoor duidelijk minder auditanten voor de 

komende voorstellingen waren. SubSub werd daardoor met de neus op de feiten gedrukt: cultuur is 

niet vanzelfsprekend voor iedereen, zonder schoolvoorstellingen bereiken zij een te beperkte groep 

in de samenleving. Anders dan in alle andere jaren. 

 

Theater Na De Dam. Op 4 mei zijn er normaliter na de dodenherdenking door het hele land 

voorstellingen te zien met de Tweede Wereldoorlog als verbindend onderwerp. New Town Almere 

bestaat pas veertig jaar. Waarom dan herdenken in een stad die de Tweede Wereldoorlog nooit 

heeft gekend? Suburbia wil het historisch besef levend houden, zodat iedereen ervan doordrongen 

blijft of raakt dat de verschrikkingen uit de oorlog nooit meer mogen gebeuren. Het theater is bij 

uitstek de plek waar we even kunnen stilstaan bij de vraag ‘hoe leven we met elkaar?’ Een vraag die 

in deze nieuwe stad elke dag actueel is. 

Dit jaar zijn we een samenwerking aangegaan met het nationaal verzetsmonument ‘Bos Der 

Onverzettelijken’. Dit gaan we de komende jaren voortzetten; een half uur programma in het Bos, 

waar Albert Lubbers de volledige artistieke vrijheid heeft en dat live wordt uitgezonden door 

Omroep Flevoland en Easy FM. 

In 2021 kozen we voor een brief van Etty Hillesum uit Kamp Westerbork. We hebben de brief 

bewerkt voor drie actrices. In de brief beschrijft Hillesum de Joodse mensen die in de barakken 

wachten op vertrek naar het oosten. Ze weten niet waarheen, wanneer en voor hoe lang. Ze 

weten niets, zijn bang en onzeker, of stoer en onverschillig. Etty beschrijft scherp en met 

mededogen het gruwelijke lot van vele Nederlandse Joden. Een jaar na het schrijven deze brief 

werd ze zelf afgevoerd naar Auschwitz. 

Hanne Arendzen, Nazanin Taheri  en Oda Spelbos lazen de bewerkte brief voor. Op 3 mei was er 

een repetitie, waarbij een klein publiek aanwezig was en Omroep Flevoland al kon filmen. Op 4 

mei was het weer zo slecht dat het publiek niet buiten kon zitten en de camera’s niet bestand 

waren tegen de harde wind en de vele neerslag.  
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Dankzij de opname van de repetitie is het wel gelukt om de herdenking overal in Flevoland en ver 

daarbuiten te zien.  

De voorstelling is via YouTube nog steeds terug te kijken. 

 

Over Brief uit Westerbork  door artistiek leider Albert Lubbers: “Een uiterst genuanceerd en gevoelige 
interpretatie van de moeilijke situaties waarin Etty zich bevond.” 

 

Credits: 

Lezers: Hanne Arendzen, Nazanin Taheri  en Oda Spelbos  
Regie: Albert Lubbers 

Techniek: Neal Groot en Omroep Flevoland 

Productie: Thomas Dijkstra 
 

 

Feiten Theater Na De Dam: 

 

   Begroot    Gerealiseerd  
Aantal voorstellingen:  1 lezing    1 uitzending   
Waarvan in standplaats:  1 lezing    1 uitzending  
Waarvan in Flevoland:  1 lezing    1 uitzending   
Totaal aantal bezoekers:  20    0 
Online (podcast en YouTube) 0 luisteraars   102 luisteraars 
Kijkcijfers Omroep Flevoland 0    7.000 
  

 
 

Suburbia Film. Dat corona ook mogelijkheden biedt, blijkt onder andere uit het feit dat we met 

film zijn gestart. De (kunst-)wereld is onvoorstelbaar veranderd. Genres die voorheen ‘in beton 

gegoten’ leken, zijn fluïde geworden. We kijken over de grenzen van het theater heen, op zoek 

naar de beste manieren om onze verhalen te vertellen. 

Melvin Simons maakte al voor ons de trailers voor onze voorstellingen. Bij ‘Desperado’ leidde deze 

samenwerking tot een heuse minifilm. Dit beviel ons beiden zo goed dat we de samenwerking zijn 

gaan uitdiepen. Dit resulteerde in Suburbia Film. Hierbij was het voor ons beiden belangrijk dat 

de film- en theaterwereld elkaar meer ontmoeten. Normaal gesproken zijn dit twee gescheiden 

werelden, maar we kunnen veel van elkaar leren.  

Suburbia Film is opgericht om toneel naar het beeldscherm te brengen, op een vernieuwende 

manier en met een Suburbia handschrift. 

 

De eerste film ‘Gewoon Mens’ belicht de toeslagenaffaire vanuit meerdere standpunten. De vele 

personen die te maken hebben met deze affaire worden vertolkt door Anne-Chris Schulting, 

Jennifer Weltz, Stephanie Louwrier en Dahianna Candelo. De laatste opnames moeten we nog 

steeds keer op keer uitstellen vanwege diverse quarantaines en soms een positieve test. De 

verwachting is dat in het voorjaar van 2022 de film in première kunnen laten gaan. 

 

Over Suburbia Film door artistiek leider Albert Lubbers: “al jaren dromen we ervan ook eens een film of 

een Flevosoap te maken met acteurs van Suburbia. Nu komen film- en theaterwereld samen in Suburbia 

Film.” 
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THEATERS IN HET LAND  
 

Suburbia maakt voorstellingen in schouwburgen en theaters, bij voorkeur in vergelijkbare 

provinciesteden in heel Nederland. We brengen veelal nieuwe Nederlandse stukken.  

1. REISVOORSTELLING (GROOT) 
 

De reisvoorstelling ‘Mamma Medea’ stond in 2021 gepland in het najaar. Vanwege de 

coronamaatregelen en op advies van ons impresariaat hebben we besloten de voorstelling te 

verplaatsen naar het voorjaar van 2022. Dit om te voorkomen dat we in de zogenoemde ‘theaterfile’ 

van uitgestelde voorstellingen zouden komen.  

De verwachting is dat er in het voorjaar van 2022 nog steeds veel druk door uitgestelde 

voorstellingen op het programma van de theaters zal zijn, maar we kunnen niet langer wachten. We 

vinden het belangrijk om met nieuw werk te kunnen tonen en willen de artistieke ontwikkeling van 

vormgevers, acteurs en in het bijzonder regisseur Olivier Diepenhorst niet vertragen.  

Dit besluit is in overleg genomen met onze subsidienten.  

  

Feiten reisvoorstelling (groot): 

 

   Begroot   Gerealiseerd  
Aantal voorstellingen:  35 voorstellingen  0 voorstellingen 
Waarvan in standplaats:  2 voorstellingen  0 voorstellingen 
Waarvan in Flevoland:  3 voorstellingen  0 voorstellingen 

Aantal randactiviteiten:  15 inleidingen  0 inleidingen    

Totaal aantal bezoekers:  12.250   0 

Waarvan betalend:  12.000   0 

  
      
 
 

2. REISVOORSTELLING (KLEIN) 
 

Voor de kleine reisvoorstelling stond ‘De Meiden’ op de planning, geschreven door Eva Janssen 

Maneschijn en in een regie van Ada Ozdogan. Helaas waren we door persoonlijke omstandigheden 

ten gevolge van Covid-19 genoodzaakt om de voorstelling te verschuiven naar 2024. We hebben dit 

met alle betrokkenen besproken en hebben de acteurs ter compensatie van het weggevallen werk 

op korte termijn, een rol in de filmgroep aangeboden. Er is dus sprake van baangarantie op de lange 

termijn en werk en inkomen op de korte termijn. 

 

Het wegvallen van dit project, gaf ons de mogelijkheid in tijd en financiële middelen om een nieuw 

project op te starten; het al eerder gememoreerde Suburbia Film. 

Deze besluiten zijn in overleg genomen met onze subsidienten.  

 
 

 

Feiten reisvoorstelling (klein): 

 

   Begroot   Gerealiseerd  
Aantal voorstellingen:  20 voorstellingen  0 voorstellingen 
Waarvan in standplaats:  10 voorstellingen  0 voorstellingen 
Waarvan in Flevoland:  10 voorstellingen  0 voorstellingen 

Aantal randactiviteiten:  0   0     

Totaal aantal bezoekers:  1.500   0 

Waarvan betalend:  1.350   0 
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3. SAMENSTELLING PUBLIEK 

 

 

Na afloop van alle voorstellingen in Almere en Flevoland houden we een publieksonderzoek. Wij 

willen onze bezoekers kennen en er een band mee opbouwen. 

 

Ervaring en waardering 

De  waardering voor Suburbia is over de periode 2021 gemiddeld 8,2. Dat is met 0,3 iets minder ten 

opzichte dan de periode ervoor maar stabiel in vergelijking met de benchmark segment 

‘vrijetijdsbranche’. Deze wordt gemiddeld met 8,3 beoordeeld. De voorstellingen zelf beoordelen de 

bezoekers met een gemiddeld van 8,2. ‘Desperado’ met een 8 en ‘Nu’ met een 8,5. 

 

Publieksprofielen 

Bij  het publieksonderzoek wordt gebruik gemaakt van ‘Whize-segmentatiemodel (voorheen 

Mosaic) doelgroepen, gebaseerd op het segmentatiemodel van Hendrik Beerda Brand Consultancy 

en onderzoeksbureau Whooz.  

De gemiddelde toeschouwer bij de locatie- en zomervoorstellingen is hoger opgeleid (62% t.o.v. 

80%  in de periode 2019), vrouw (67% t.o.v. 50% in 2019), 40+ (64% t.o.v. 70% 2019), 18 -31 jaar 

(8% t.o.v. 5% in 2019) en afkomstig uit Flevoland (70%) waarvan het merendeel uit Almere.  

Circa 75% van de bezoekers bezoekt Suburbia voor de tweede maal of vaker en 24% komt voor het 

eerst (t.o.v. 20% in 2019). Ten opzichte van de vorige periode zien we dus een kleine stijging van 

nieuwe bezoekers; van iets minder oudere bezoekers en meer jongeren. Een ontwikkeling die we de 

komende periode stap voor stap voortzetten. Om dit te bereiken hebben we in 2021 een nieuwe 

online marketeer aangenomen, om deze jongere doelgroep te bereiken. Deze jongere doelgroep 

neemt op een andere wijze informatie tot zich, voornamelijk via sociale media. We zien nu al de 

resultaten van haar werk, in zowel de bezoekerscijfer als op onze sociale media kanalen. Hier zagen 

we een groei in volgers en in bereikte accounts. Hoewel deze groei mooi is om te zien, hebben we 

ook verbeterpunten gevonden. De website moet beter aansluiten bij het beeld dat we op de sociale 

media schetsen. De content past nog niet bij de bestaande doelgroep, dus er moet een goede 

middenweg gevonden worden. Zodat we een jongere, nieuwe doelgroep aanspreken en de onze 

bestaande doelgroep niet afschrikken. Dit komende jaar gaan we daar aan werken.  

Wij vergelijken 2021 met het jaar 2019 omdat dit het laatste stabiele meetjaar was en 

representatiever dan 2020. Reflecteren we op het publiek in kwantitatieve zin dan is er geen zinnige 

analyse te maken van het jaar 2021. Vanwege de coronamaatregelen en voorwaarden voor 

theaterbezoek hebben wij voor maximaal gemiddeld 30 á 50 personen kunnen spelen.  

Ook met betrekking tot de spreiding van ons publiek zijn er geen trends te ontdekken om 

bovenstaande redenen. Voorstellingen werden geannuleerd op basis van aanwijzingen door de 

Rijksoverheid. Het kunnen spelen of niet kunnen spelen is te willekeurig geweest  om als stabiele 

basis te fungeren voor sluitende trends, zoals we die wel in voorgaande jaarverslagen konden 

trekken.  
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2. MAATSCHAPPELIJKE IMPACT 
 

 
2.1  VERBINDING 

Onze stijl – krachtig en eenvoudig – is ontwikkeld vanuit de jaarlijkse zomervoorstelling op de 

Kemphaan en de locatieproducties in Almere en Flevoland en vervolgens doorontwikkeld naar de 

landelijke reisvoorstellingen. Wij zijn altijd op zoek naar de kracht van de acteur. Hoe vertel je met 

eenvoudige middelen het complexe verhaal over de kleine mens. Met deze toneeltaal: dichtbij en 

aanraakbaar, herkenbaar en inhoudelijk, weten wij zowel in de polder als in de provincie, ook de 

minder ervaren toneelbezoeker te raken. 

 

Landelijk opereert Suburbia precies tussen het onderzoekende, vormgerichte aanbod van het 

gesubsidieerde toneel en het publieksgerichte repertoire van het commerciële circuit. Dat is een 

bewuste keuze. In de middelgrote schouwburgen in de regio is er vraag naar herkenbaar inhoudelijk 

toneel en juist in dat segment is er weinig aanbod. Daarom blijven we een grotezaalvoorstelling 

aanbieden. In eerdere jaren was er vanuit de markt een behoefte aan flexibiliteit, maar het 

subsidiesysteem belemmerde dit. Nu dit systeem is aangepast kunnen we beter reageren. 

Bijvoorbeeld door onze grotezaalproductie ook aan te bieden als middenzaalproductie.  

2.2  INBEDDING 

We smeden een artistieke alliantie met theaters in onze provincie en in het land om het werk van de 

nieuwe makers bij Suburbia te ondersteunen en zichtbaar te maken voor bestaand en nieuw publiek. 

We vinden het van belang om ook buiten Almere dit werk te tonen. Toegezegd hebben: Theater 

Walhalla, Theater Bellevue, Verkadefabriek, De Meerpaal, De Nieuwe Vorst, Theater ’t Voorhuys, 

Agora Lelystad en natuurlijk ons nieuwe thuis Kunstlinie. 

We werken met veel partners binnen en buiten de cultuur samen. We dragen bestuurlijk zorg voor 

het Marketing- en Directie Overleg Culturele instellingen Almere (MOCA/DOCA). Samen met onder 

andere Collage Almere, het Voedselloket Almere, welzijnsorganisatie De Schoor, 

vrijwilligersorganisaties zoals OVSA attenderen we inwoners op relevante thema’s die spelen (bv 

goed burgerschap, eenzaamheid, milieu) via randactiviteiten en onze voorstellingen. 

Doordat we in 2021 veel minder activiteiten hebben kunnen realiseren, bleef het helaas veelal tot 

papieren afspraken en een dito samenwerking. We hebben meer moeten annuleren dan dat we 

konden initiëren.   

De samenwerking met de ambtenaren en politiek in de gemeente en provincie konden we wel 

opzoeken. Wederzijds onderkennen we het belang van een sterk cultureel speelveld. Andere partners 

zijn: Almere City Marketing, Stadsarchief Almere, Stadsboerderij Almere, Sprankl, Stad & Natuur, Arte 

college, ROC Almere, Boels, Staatsbosbeheer, Easy FM en Omroep Flevoland. Zij leveren expertise, 

dragen bij aan een effectieve bedrijfsvoering en interesseren weer hun netwerken voor theater in 

Almere. 

 

Atlantis 

Almere is een stad waarin alles zelf uit de klei omhooggetrokken moet worden. Het enige dat nog niet 

herrezen is, is een werkplaats voor jonge en nieuwe makers die een plaats zoeken binnen de 

podiumkunst of die zich willen meten aan de professionele podiumkunst.  

Bij Atlantis krijgen ze de mogelijkheid hun werk uit te proberen, te creëren en te tonen. Want wat is 

een mythische plek zonder nieuwe mythische helden. 

Wij bouwen mee aan een creatieve samenleving in Almere door de inwoners op gastvrije, prikkelende 

en verbindende wijze het brede spectrum van kunst en cultuur te laten beleven. 

Atlantis moedigt kinderen én volwassen aan hun drijfveren te ontdekken en op eigen veerkracht te 

durven vertrouwen. Onze missie is inclusief: we gunnen ieder mens, jong of oud, de ervaring dat je 

ertoe doet en dat je gezien en gehoord wordt zoals je bent. 
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Zowel Suburbia als BonteHond zijn Almeerse organisaties met een duidelijk eigen profiel, een eigen 

artistieke signatuur en (inter-)nationaal gewaardeerde status. BonteHond is het enige professionele 

jeugdtheatergezelschap van Flevoland en heeft door het verwerven van de BIS-status aangetoond 

van grote waarde te zijn voor stad, provincie en het land. 

Kunstlinie wil zich nadrukkelijk profileren als het thuispodium voor Almeerse gezelschappen. Co-

creëren met theatergezelschappen geeft ziel aan de podiumfunctie, zorgt voor levendigheid en 

‘reuring’ en is belangrijk voor een regionale en landelijke positionering. 

In de komende jaren gaan Suburbia, BonteHond en Kunstlinie dan ook een joint venture aan die een 

betrokkenheid impliceert die verder gaat dan die van voordeurdelers. Er zal intensief worden 

samengewerkt op programmering, marketing, educatie en animering van het gebouw. Kansen hierbij 

zijn duurzame publieksopbouw (van 2 – 102 jaar), een huis vol talent van jonge theatermakers en 

projecten voor nieuw publiek in de buurt en in de stad. 

 

Flevolab. 

Flevolab is een nieuw verbond ontstaan uit vijf belangrijke landelijk opererende cultuurinstellingen 

in Flevoland waarvan Suburbia er één is. Verder bestaat dit verbond uit: 2turvenhoog (inter-

)nationaal platform voor podiumkunst voor kinderen van 0-6 jaar én volwassenen; 

jeugdtheatergezelschap BonteHond; theatergezelschap Vis à Vis en culturele broedplaats StrandLAB 

Almere.  

De eerst generatie inwoners zijn allen gemigreerd, pioniers die het aandurfden nieuw land te 

bewonen, bewerken en vorm te geven. 

We zijn dus nog jong en volop in ontwikkeling. Zoals de regio is ontstaan, vanuit het experiment, zo 

ontwikkelt ook Flevolab zich continu door. En dat kán hier ook. Het culturele aanbod in Flevoland is 

het kleinst van alle provincies in Nederland. Dat zien wij als kracht én kans. Schaarste biedt immers 

ruimte: om te groeien, om nieuwe plannen te ontwikkelen, om verder te experimenteren. Er is hier 

geen vastomlijnde, historisch gegroeide culturele infrastructuur. In Flevoland zijn we gewend om 

vooruit te kijken. In dit nieuwe land kunnen patronen nog worden ontdekt en inslijten, de identiteit 

vormt zich nog. Verhalen komen op en worden doorverteld. Er is hier nog een ‘zee aan ruimte’. 

 

Met Flevolab als samenwerkingsverband richten we ons op versterking van de culturele 

infrastructuur in Flevoland en zetten we de jongste provincie van het land op de kaart als hét 

(buiten)laboratorium van de kunst- en cultuursector in Nederland én daarbuiten. ‘Laboratorium’ 

omdat de focus ligt op onderzoek, experiment en kennisdeling met ruimte voor nieuwe 

ontwikkelingen en het verkennen van grensgebieden. ‘Buiten’ omdat er in Flevoland letterlijk de 

buitenruimte is om kunst buiten de gebaande paden te onderzoeken, te creëren en te tonen.  

Flevolab biedt disciplineoverstijgende begeleiding en faciliteiten aan cultuurmakers die zich 

bezighouden met vernieuwing vanuit onderzoek en experiment. Daarbij speelt het publiek altijd een 

belangrijke rol. 

De samenwerking van de partners zorgt voor een structuur onder nieuwe initiatieven waardoor deze 

in plaats van ad hoc duurzaam worden en blijven. Door de bundeling van kennis en ervaring op 

specifieke terreinen en disciplines is er sprake van sectoroverstijgende begeleiding en ontstaat ruimte 

voor nieuw initiatief. De continue dialoog tussen onze makers en het publiek geeft ons een beter 

bereik en een betrokken publiek. 

 

Flevolab is ondertussen al van start gegaan en verloopt zoals gepland. Het eerste traject van het 

traineeship Zakelijk Leider is al halverwege zijn periode en op dit moment is de werving gestart voor 

de volgende twee kandidaten. 

De programmalijn kennissessies gaat over punten zoals ondernemerschap, samenwerking en 

makerschap (creativiteit). Het overkoepelend doel van deze kennissessies is om kennis naar buiten 

te brengen en om kennis te vergaren.  

Het derde lopende traject is dat van de co-creatie. Hierin wordt onderzocht welke verhalen aanwezig 

zijn in Flevoland en hoe deze (via traditionele en vernieuwende) vormen worden geuit. 

 

Binnen het culturele landschap hebben we in 2021 onze inbedding verder versterkt. Binnen het 

maatschappelijk landschap kan de inbedding nog verder versterkt worden. Een opdracht voor het 

komend jaar en daarna.   
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3. FINANCIËN 
 

 
3.1  ALGEMEEN FINANCIEEL BEELD 

 

Theatergroep Suburbia heeft het jaar 2021 afgesloten met een positief exploitatieresultaat ten 

opzichte van de begroting van €150.845. In 2020 kende Theatergroep Suburbia een vergelijkbaar 

afsluiting van het jaar. Met een positief exploitatieresultaat van €122.352 sloten we toen de boeken. 

Dit betekent dat de stichting er nog beter voor staat dan in de afgelopen jaren.  Net als in 2020 zijn 

we ook in 2021 erin geslaagd om onze financiële huishouding beter in orde te brengen. Stichting 

Suburbia komt beter uit de startblokken voor wat nog komen gaat en heeft daarbij zichzelf niet 

toebedeeld. Het Totaal Eigen Vermogen was in 2020 nog €43.972, op 31 december 2021 was het 

Totaal Eigen Vermogen gegroeid naar €194.816.  

Wij hebben gekozen om ons gegroeide Eigen Vermogen toe te kennen aan Covid-19 vertraagde, 

geannuleerde of uitgestelde producties in plaats van dit te gebruiken als versterking van de 

genoemde stichtingskas. Dit biedt ons meer ruimte om in 2022 en daarna, samen met onze 

subsidienten en vele andere partners, nog meer te focussen op de impact van ons werk, op het 

maatschappelijk belang van Suburbia voor Almere, voor de provincie Flevoland en voor het culturele 

leven in Nederland. 

Dit is de eerste jaarrekening van Theatergroep Suburbia waarbij de gemiddelde begroting bij het 

indienen van de aanvraag voor de meerjarige activiteitensubsidie bij het Fonds Podiumkunsten en de 

gemeente Almere in 2020 wordt gebruikt. Maar deze begroting is weinig bruikbaar, omdat deze is 

opgesteld voorafgaand aan het uitbreken van de pandemie. De (culturele) wereld was toen een totaal 

andere. In het beschrijven van het financiële beeld zijn we dus zeer terughoudend met het trekken 

van conclusies, omdat ook in dit tweede coronajaar de impact die Covid-19 nog altijd op de 

bedrijfsvoering in de podiumkunsten heeft niet in verhouding staat tot een reguliere bedrijfsvoering 

of ten opzichte van de begroting die we voorafgaand aan Covid hadden opgesteld.  

De totale baten van €1.002.420 zijn in 2021 met €294.530 fors lager dan begroot, maar met €68.583 

viel dit hoger uit dan de totale baten in 2020. Deze teruggang ten opzichte van de begroting is, 

ondanks de Covidmaatregelen, in zijn geheel toe te kennen aan de daling van de eigen inkomsten 

(recettes, horeca, auteursrechten).  

Het Totaal Eigen Inkomsten daalde met 75% ten opzichte van de begroting maar verdubbelde bijna 

ten opzichte van het jaar 2020 naar €97.115. De daling ten opzichte van de begroting is evident, de 

stijging ten opzichte van het voorafgaande coronajaar is goed te verklaren door de private fondsen 

voor Suburbia in de Buurt en het weer in eigen beheer kunnen spelen van producties met inkomsten 

vanuit de horeca. Deze 2 bronnen van inkomsten waren er in 2020 niet tot nauwelijks.  

De publieke subsidies en bijdragen werden nagenoeg gerealiseerd zoals begroot. In 2021 steeg deze 

met minder dan 1% ten opzichte van de begroting en met 3% ten opzichte van het jaar 2020 naar 

€905.304. Hiermee laten de publieke medefinanciers zien dat naast de coulancemaatregelen, zij 

betrouwbare partners zijn. 

Daarbij tekenen we ook aan dat Theatergroep Suburbia haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 

heeft genomen door niet het ‘onderste uit de kan’ te willen halen qua generieke steunmaatregelen. 

Die hebben we of niet aangevraagd of daar alleen een beroep op gedaan als er een artistieke of 

zakelijke noodzaak toe was. In 2021 hebben we veel zelf kunnen inregelen en opvangen. 

Daarbij een kanttekening. Het Totaal Eigen Vermogen is vrijwel in het geheel opgebouwd uit 

bestemmingsreserves en een bestemmingsfonds. De Algemene Reserve staat ook dit jaar ‘nog onder 

water’. Bij aanvang van het jaar 2021 was deze -€27.027 en eindigen we het boekjaar 2021 met een 

negatief saldo Algemene Reserve van €45.239. Indien het Bestemmingsfonds FPK 2021-2024 voor de 

versterking van het Algemene Reserve wordt vrijgegeven dan staat ‘de stichtingskas’ weer in de plus.
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Aan de doelstelling en activiteiten, de lasten, van Theatergroep Suburbia is €851.410 besteed, 

€424.384 minder dan was begroot en met €3.975 nipt iets hoger dan de totale activiteitenlasten in 

2020. Hoewel we al weer hebben kunnen produceren, produceerden we ook in 2021 bijna 

vergelijkbaar met het voorafgaande jaar, maar nog altijd veel minder dan oorspronkelijk was begroot 

en gewenst. 

Deze daling ten opzichte van de begroting doet zich zowel voor aan de materiele (€153.680) als aan 

de personele kant (€442.767) voor ten opzichte van een regulier jaar waarin we kunnen produceren. 

Hoewel we dus minder hebben kunnen produceren, hebben we ook in dit tweede jaar ervoor gekozen 

om voor onze medewerkers, zowel loondienstverbanden als ZZP’ers, te gaan staan. Daardoor is het 

totaal van de activiteitenlasten personeel hoger dan je zou verwachten op basis van de uitgaven aan 

materialen. En liggen de personele lasten redelijk in lijn vergelijkbaar met het voorafgaande jaar. Het 

aandeel ten opzichte van de begroting met betrekking tot de personele lasten is 70%, terwijl het 

aandeel aan materiele activiteitenlasten slechts 40% is. 

We wijzen er nogmaals op dat de begroting niet de geactualiseerde begroting is waarmee het jaar 

2021 werd begonnen. Wanneer we uitgaan van de geactualiseerde begroting waarmee we het jaar 

2021 begonnen, zien we dat de materiele activiteitenlasten inderdaad daalden met 46%, maar dat de 

uitgaven aan personele activiteitenlasten (werknemers en ZZP’ers) met 5% stegen ten opzichte van 

de werkbegroting. De achtergrond hiervan is dat Theatergroep Suburbia al jarenlang  de Fair Practice 

Code hanteert. Het bedrijfsrisico wordt in moeilijke tijden principieel niet verlegd naar de 

medewerkers. We bezuinigen liever  op middelen dan op mensen. Onder het kopje “3.3 FAIR 

PRACTICE CODE” wordt hier verder op ingegaan. 

De beheerslasten van de eigen organisatie vertoont een iets ander patroon. Met €21.156 zijn deze 

weliswaar iets lager dan begroot maar met €35.924 steeg deze ten opzichte van de totale 

beheerslasten in 2020.  

Deze stijging is toe te schrijven aan een stijging van de personele beheerslasten met 28% ten opzichte 

van de personele beheerslastenrealisatie het jaar daarvoor. Daarmee werd het afschalen aan de 

personele kant van het kantoor in het eerste coronajaar ongedaan gemaakt en versterkten we zelfs 

de burele slagkracht van Suburbia. In het najaar nam Suburbia voor het eerst in haar bestaan een 

secretarieel medewerker en een online-marketeer in dienst. 

De materiele beheerslasten kwamen uit op €128.444 en stegen met 7% licht ten opzichte van de 

begroting als ten opzichte van de realisatie een jaar eerder. Ook tijdens lockdowns is een goed 

toegerust kantoor onontbeerlijk. 

2021 is ook het jaar waarin we voor het eerst te maken hebben met bestemmingsfondsen en 

bestemmingsreserveringen. Uit het positief exploitatieresultaat is op verzoek van het Fonds 

Podiumkunsten een ‘Bestemmingsfonds FPK 2021-2024’ ingericht volgens de rekenmethodiek van 

dit Rijkscultuurfonds. Het ‘Bestemmingsfonds FPK 2020’ dat was ingesteld in het vorig kalenderjaar is 

met toestemming van het Fonds Podiumkunst een bestemmingsreserve geworden waarover wij vrij 

kunnen beschikken. Echter dit bericht bereikte ons pas vrijwel op het einde van het jaar 2021 en 

derhalve is dit geld niet aangesproken. ‘Bestemmingsreserve Almere Mijn Toekomst’ is wel gebruikt 

om de makers van Suburbia in de Buurt zowel in 2020 als in 2021 hun honoraria te kunnen betalen, 

hoewel er oorspronkelijk maar financiële dekking was voor 1 kalenderjaar. Dit vinden we een kwestie 

van goed opdrachtgeverschap. Verder hebben wij 2 bestemmingsreserves aangemaakt voor 

producties die ten gevolge van Covid-19 zijn uitgesteld en of vertraagd zijn in hun uitvoering, te weten 

een ‘Bestemmingsreserve Covid Theater’ en een ‘Bestemmingsreserve Covid Film’. De middelen die 

we hiervoor inzetten zijn de in 2021 ontvangen steunpakketten en middelen uit generieke 

steunmaatregelen en uit het eigen resultaat. 

Met het instellen van deze fondsen en reserves hebben we een stevig Eigen Vermogen waarvan de 

middelen of opeisbaar zijn door derden (lees Fonds Podiumkunsten) of ter beschikking worden 

gesteld voor producties die financiers en het publiek van ons verwachten.  
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Dat we kiezen voor produceren in plaats van oppotten blijkt uit het feit dat onze Algemene Reserve 

is gedaald naar -€45.239. Aan onze doelstellingen en activiteiten is 70% van de gelden besteed. Ook 

in een jaar waarin we minder konden produceren dan we hadden gewild. 

In 2021 hebben we 1.801 theaterbezoekers en 108.000 tv-kijkers mogen ontvangen bij in totaal 157 

voorstellingen, expodagen, tv-uitzendingen en educatieve activiteiten. Dit zijn de bezoekers die we 

zelf daadwerkelijk hebben kunnen tellen. Het totale aantal is voor ons niet te achterhalen en ligt 

hoger. We exposeerden in de publieke ruimte gedurende 10 weken waar het onmogelijk is om alle 

voorbijgangers te tellen en ook werd ons werk naast tv ook online uitgezonden via Omroep Flevoland. 

Stichting KijkOnderzoek was in staat om het aantal tv-kijkers aan te leveren.  

Tot onze spijt was het onmogelijk om via Omroep Flevoland in het bezit te komen van de online 

kijkcijfers van onze Theater Na De Dam-uitzending en het uitzenden van de registraties van 

Desperado en NU. Deze  kijkers van theater uit de polder zijn niet meegenomen. 

 

 

3.2 RISICO’S EN RESERVES 
 

Theatergroep Suburbia heeft geen winstoogmerk. Positieve resultaten worden toegevoegd aan het 

Eigen Vermogen, verliezen verlagen het Eigen Vermogen. Binnen het Eigen Vermogen is nog altijd 

geen formele continuïteitsreserve of weerbaarheidsreserve gevormd. Theatergroep Suburbia sluit 

elke vorm van beleggen uit. 

 

De culturele sector had en heeft nog steeds te lijden onder de coronacrisis. Vorig jaar en ook dit jaar 

weer. Hoewel de Nederlandse economie de impact door deze pandemie goed kan opvangen, blijven 

wij alert. 

Ook dit jaar hebben we laten zien dat we uitstekend in staat zijn om ons aan te passen aan de snel 

wijzigende externe omstandigheden door kordaat en bijtijds in te grijpen. Zo hebben we het forse 

tekort uit 2019 daadwerkelijk in de afgelopen twee jaar inlopen en daarbij hebben we onze artistieke 

kwaliteit overeind gehouden. Ook in het verleden zijn we in staat geweest om op een vergelijkbaar 

manier in te lopen op de begroting, door qua kosten ‘onder te presteren’.  

De liquide middelen zijn vastgelegd in tegoeden op bankrekeningen en spaartegoeden. De liquiditeit 

staat niet onder druk doordat de kortlopende bezittingen groter zijn dan de kortlopende schulden.  

Met 42% is de solvabiliteit van de stichting goed op orde. Daarmee kunnen we voldoen aan 

verplichtingen op de langere termijn. 

Echter de lange termijn continuïteit hangt volledig af van de subsidies. Als subsidiering door de 

provincie onverhoopt weg zou vallen, (gemeente en Fonds Podiumkunsten hebben toegekend tot 

aan het jaar 2025) zal er naar een andere wijze van voortbestaan van de Stichting Suburbia gezocht 

moeten worden. 

Ook voor het jaar 2021 hebben we onze continuïteit bestudeerd en opnieuw kunnen we concluderen 

dat deze niet direct in gevaar is. Hoewel de algemene reserve is negatief uitviel, is ons Eigen 

Vermogen versterkt. En uit afstemming met het Fonds Podiumkunsten, Gemeente Almere en 

provincie Flevoland, weten wij dat ook in het jaar 2021 de coulance van kracht zal zijn.  

Binnen de huidige bedrijfsvoering is er voldoende expertise, flexibiliteit en veerkracht aanwezig om, 

indien noodzakelijk, een nieuwe weg te vinden. 

 

Echter, een volledig herstel van de culturele sector is op dit moment nog altijd onvoorspelbaar. Er is 

onzekerheid of het publiek terug zal keren. Tot het uitbreken van deze pandemie was er geen directe 

noodzaak tot het instellen van een weerbaarheidsreserve. Theatergroep Suburbia kent een kleine en 

zeer flexibele organisatie. En ook in de jaren dat wel het ‘vuur aan de schenen’ werd gelegd door 

veranderende externe omstandigheden konden we tijdig de ‘tering naar de nering’ zetten.  

Anders dan de voorgaande jaren maakt deze coronacrisis zeer inzichtelijk dat cultuur en dus ook de 

podiumkunsten niet autonoom functioneren zonder enige externe invloeden op de bedrijfsvoering. 

Specifiek met de gemeente Almere willen we het gesprek aan gaan over de wenselijkheid van het 

opbouwen van weerbaarheid voor stichtingen zonder winstoogmerk en met financiering door de 

gemeente. Wij achten dit zeer wenselijk. 
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Want ook onder omstandigheden met onvoorziene externe bedreigingen willen we onze 

maatschappelijke taken in een stad in wording kunnen garanderen. We willen een belangrijke 

bespeler blijven in het broze culturele landschap van Flevoland. Denk hierbij aan de samenwerking 

van Theatergroep Suburbia met het onderwijs, talentontwikkeling en het ondersteunen van andere 

podiumkunstinstellingen in een provincie waarin deze taken nog niet zijn georganiseerd. 

Daarom de roep tot versterking van de algemene reserve of een sterke continuïteitsreserve. Dit 

maakt ons weerbaarder, beter voorbereid op externe factoren en heeft als bijkomend effect dat we 

inhoudelijk ook flexibeler worden waardoor we beter kunnen inspelen op de maatschappelijke en 

artistieke veranderingen van deze tijd. 

 

Op basis van bovenstaande is het bestuur van mening dat de stichting financieel voldoende 

veerkrachtig is en dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. De organisatie is 

in staat haar activiteiten aan te passen aan de beschikbare middelen, zonder dat dit ten koste gaat 

van het bereiken van de missie en hoofddoelstelling. 

 

 

3.3 FAIR PRACTICE CODE 
 

Goed werkgeverschap is essentieel voor Theatergroep Suburbia. Vanzelfsprekend volgen wij de CAO 

Toneel en Dans. Dit hebben we in het verleden gedaan en dit blijven we doen.  

Wij geven prioriteit aan goed opgeleid personeel en willen ons daarin ook steeds verder bekwamen. 

Om ons nu en in de toekomst een gezonde uitgangspositie te geven in de arbeidsmarkt voor de 

afzonderlijke medewerkers.  

 

Wij hebben deze code al bij aanvang van deze periode geïmplementeerd. Doelstelling voor het 

afgelopen jaar was om dit beleid te continueren. Dus ook in situaties waar de bedrijfsvoering onder 

druk staat, wijken we niet af van fair pay. Bij een tegenvallende verkoop van voorstellingen wordt het 

bedrijfsrisico principieel niet verlegd naar de medewerkers. In de afgelopen jaren hebben we 

medewerkers (artistiek en niet-artistiek) steeds in dienst genomen op basis van beschikbaarheid en 

niet op basis van het aantal gerealiseerde voorstellingsdagen.  

 

Net als in 2020 hebben we ook in 2021 via het Fonds Podiumkunsten een tweetal steunpakketten 

mogen ontvangen. Bij de aankondiging van de steunpakketten heeft de minister aangegeven dat ze 

verwacht dat de steunmiddelen waar mogelijk ingezet worden om werknemers met een tijdelijk 

dienstverband en zzp’ers te compenseren voor geannuleerde opdrachten en om nieuwe opdrachten 

te geven aan makers en uitvoerenden, zodat de sector draaiende blijft.  

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. 

 

In 2021 hebben wij als werkgever voorgenomen producties aangepast, omgevormd en hebben we 

nieuwe initiatieven ontplooid waarbij er in geen verschil was of je als werknemer met een tijdelijk 

dienstverband of als ZZP’er betrokken was bij Theatergroep Suburbia. Vanaf de eerste dag in deze 

pandemie hebben wij het adagium gevoerd: wij gaan iedereen die voor Suburbia werkt door deze 

coronacrisis heen helpen, omdat de gevolgen van deze pandemie groter zijn dan ooit iemand voor 

mogelijk heeft kunnen houden.  

 

Ook als wij projecten hebben moeten uitstellen, hebben wij het personeel geheel weten te  

compenseren. In 2021 hebben wij in totaal voor 105% van de begrote loonkosten en honoraria 

uitgekeerd. Theatergroep Suburbia neemt via haar zakelijk leider deel aan de werkgroep coronasteun 

van het NAPK 

Ook in dit tweede coronajaar hebben we ons kunnen houden aan deze code. Voor het jaar 2022 

blijven we alert op het actualiseren en toepassen van deze code.  
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3.4 GOVERNANCE CODE CULTUUR 

 

De organisatiestructuur van Suburbia is er een van bestuur + directiemodel. De uitvoerende taken 

zijn gedelegeerd aan de directie middels een directiestatuut. De bestuurlijke functies zijn vastgelegd 

in profielen en er is een rooster van aftreden. Het  bestuur van de stichting is bekend met alle 8 

principes van de Governance Code Cultuur en past deze toe. Zie hieronder.  

De code is reeds volledig geïmplementeerd en zal blijvend worden geactualiseerd. Het bestuur blijft 

voldoende toegerust om aan alle aanbevelingen voortkomend uit de code te kunnen voldoen. 

 

Ten minste twee maal per jaar, maar in praktijk vaker, wordt een gesprek over de code gevoerd in de 

bestuursvergadering. Dit gesprek wordt ook gevoerd met de directie. Hierin komen ook integriteit en 

belangenverstrengeling aan de orde. 

De stichting heeft oog voor veiligheid op de vloer. Suburbia is als lid van het NAPK aangesloten bij het 

meldpunt ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector: mores.online. 

In aanvulling hierop is er ook een intern vertrouwenspersoon binnen het stichtingsbestuur 

aangesteld. 

  

Het bestuur is professioneel, competent en functioneert onafhankelijk. Bestuursleden zien onderling 

toe op (de schijn van) ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen.  

Bij eenmalige situaties waarin belangenverstrengeling dreigt, verschoont het bestuurslid in kwestie 

zich (m.a.w. neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming in het bestuur). In 2021 heeft 

niemand zich hoeven te verschonen van deelname aan beraadslagingen of besluitvorming. 

Zie voor de verder uitwerking van dit punt onder principe 3.  

 

1 De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over  

te dragen en/of te bewaren. 

Het bestuur is professioneel en laat zich regelmatig pro actief informeren door de directie, door 

overige medewerkers en door kringen buiten de stichting. 

 

De directie (artistiek leider en zakelijk leider) opereren binnen de door het bestuur vastgestelde 

kaders zoveel mogelijk autonoom bij het maken van artistiek-inhoudelijke keuzes, zoals de keuze 

voor samenwerking met bepaalde schrijvers, regisseurs, acteurs etc. en het inhoud geven aan die 

samenwerking. Het bestuur wordt hierover geïnformeerd. Deze artistiek-inhoudelijke autonomie is 

geborgd in het directiereglement. Als bij de informatieverstrekking vragen of kritiek ontstaan wordt 

het hierboven omschreven principe van scheiding van verantwoordlijkheden expliciet 

gememoreerd. 

 

Zowel bij de samenstelling van het bestuur, als bij het aangaan van samenwerkingsverbanden, 

probeert Suburbia consequent ‘naar buiten’ te kijken en mensen en organisaties aan ons te binden 

die buiten ons eigen sociale netwerk te vinden zijn. 

 

Bij elke vorm van samenwerking, inclusief financiële ondersteuning of ondersteuning in natura, is 

de maatschappelijke doelstelling van Suburbia prioritair. 

 

2 De organisatie past de principes van de Governance  Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft 

gedaan  (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen 

gemotiveerd  van af (‘pas toe óf leg uit’). 

Het bestuur volgt en actualiseert daar waar noodzakelijk de manier waarop het de principes van de 

code toepast. Het jaarverslag voldoet aan de hieraan gestelde eisen van transparantie en aan de 

aanbevelingen uit de code: navolgbaar, transparant en in helder leesbaar Nederlands geschreven. 

 

3 Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op 

belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een 

transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. 
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Sinds 2020 evalueert het bestuur stelselmatig haar eigen naleving van dit principe. Een van de 

bestuursleden heeft als vaste taak om deze regelmatige evaluatie te agenderen. Alle bestuursleden 

hebben de plicht om het bestuur te informeren als zich een mogelijke belangenverstrengeling, hoe 

klein ook, voordoet. 

 

Van ‘nuttige’ belangenverstrengeling, zoals in de code is geformuleerd is in het bestuur soms 

intentioneel sprake. Bestuur en directie maken bijvoorbeeld gebruik van de situatie waarin een 

bestuurslid betrokken is bij maatschappelijke of zakelijke activiteiten of van vakinhoudelijke kennis 

die nuttig is voor Suburbia. 

 

Heel zelden komt het voor dat er zaken op de agenda staan waarbij een bepaald bestuurslid een 

ander belang heeft (of de kans daarop) dan alleen dat van bestuurslid van Suburbia. In zo`n situatie 

onttrekt het betreffende bestuurslid zich aan de discussie en besluitvorming over het betreffende 

onderwerp. 

 

4 Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. 

Het bestuur is zich bewust van zijn taken en handelt hiernaar. Naast de formeel bestuurlijke taken 

(voorzitter, secretaris, penningmeester) is er binnen het bestuur ook een taakverdeling gemaakt 

waarin alle taken zijn ondergebracht, zoals bijvoorbeeld fondsenwerving, HRM, 

vertrouwenspersoon, marketing en communicatie, interne organisatie. Directieleden doen in elke 

vergadering uitvoerig verslag van de artistiek-inhoudelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen en 

geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. 

 

5 Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de 

resultaten van de organisatie. 

Bij Stichting Suburbia heeft het bestuur de eindverantwoordelijkheid. De praktische uitvoering van 

deze eindverantwoordelijkheid is gedelegeerd aan een professionele en ervaren directie. 

 

6 Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen  van de 

organisatie. 

Vergelijkbaar met de directie ziet ook het bestuur onafhankelijk toe op een adequate en optimale 

inzetbaarheid van mensen en middelen. Suburbia is aangesloten bij de CAO Toneel en Dans en 

beschouwt het als goed werkgeverschap om iedereen die voor Suburbia werkt fatsoenlijke 

arbeidsvoorwaarden te bieden, ongeacht het contract waaronder iemand werkzaam is (denk aan 

zzp’ers). Vanuit haar verantwoordelijkheid en controlerende functie wordt de directie hier actief op 

bevraagd. In het bestuur is kennis over wet- en regelgeving voldoende geborgd. 

 

7 De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een 

professionele en onafhankelijke wijze uit. 

De dagelijkse leiding wordt uitgevoerd door de zakelijk leider en de artistiek leider. Het bestuur is 

kritisch betrokken bij deze dagelijkse gang van zaken. Het bestuur neemt waar, informeert zich en 

laat zich door derden informeren. Het bestuur geeft opdracht aan een externe accountant om de 

jaarrekening onafhankelijk te controleren en is eerste aanspreekpunt voor derden indien de 

dagelijkse leiding daarin niet kan voorzien. 

 

8 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij  

deskundigheid, diversiteit en  onafhankelijkheid. 

Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen opvolging. Het bestuur plaatst zelf zijn vacatures 

en zorgt voor een diverse en professionele samenstelling. Bij de werving is het creëren en bewaren 

van diversiteit binnen het bestuur, met name met betrekking tot gender, leeftijd en culturele 

achtergrond altijd een van de belangrijkere criteria. De statuten voorzien in een aftreedrooster. 

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. 
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Het bestuur heeft ook in 2021 zich verzekerd van de actualiteit van deze code binnen Suburbia door 

deel te nemen aan informatiebijeenkomsten van Cultuur+Ondernemen. Ook in 2022 blijven we 

toezien op een juiste implementatie en continuering van deze code. 

 

3.5 CODE CULTURELE DIVERSITEIT 
 

Wie goed luistert naar de signalen vanuit de samenleving weet dat diversiteit een steeds 

belangrijkere rol gaat spelen. In de afgelopen jaren en ook de komende jaren geven wij hier blijvend 

gehoor aan. Diversiteit is voor ons de mogelijkheid om inclusiviteit te bereiken. Ons einddoel is dat 

iedereen zich welkom voelt. 

 

Het onderkennen dat we in een diverse samenleving leven is een eerste noodzakelijke stap. Vanuit 

deze gedachte onderkennen we allereerst onze eigen beperkingen en blikveld en bakenen we al 

doende onze medewerkers en publiek af. Zijn deze divers samengesteld?  

Deze afbakening is een noodzakelijkheid om herkenbaarheid en identificatie te bewerkstelligen. Als 

medewerkers en publiek voldoende divers zijn samengesteld is de drempel beslecht om volwaardig 

deel te nemen (participatie binnen het project Suburbia in de Buurt) of volwaardig waar te nemen 

van onze voorstellingen (bezoeker aan onze projecten). 

Daarnaast zijn we ons bewust van onze automatismen en wegen we voortdurend af of onze 

automatische handelingen en keuzes diversiteit en inclusiviteit in de weg staan. 

 

Ook dit jaar hebben we deze code in de praktijk gebracht. 2021 is het eerste jaar waar alle 

voorstellingen uit een gemengde cast bestond. Ook binnen de vaste formatie op kantoor hebben 

we met het vervullen van een vacature ons team meer divers kunnen inrichten. Een streven werd 

werkelijkheid. Ook in de publiciteit zien we een meer divers beeld terug in onze uitingen. Daarmee 

zetten we kracht bij de uitgangspunten van ons meerjarig beleid: meerdere perspectieven, 

meerstemmigheid binnen ons gezelschap naar binnen halen. Het bestuur was in 2021 al divers 

samengesteld. 

Vanuit deze culturele diversiteit werken we steeds meer naar inclusiviteit. We onderkennen nog 

steeds de veelzijdigheid van onze omgeving en verwelkomen daarin iedereen. 

Vanaf 2021 was Theatergroep Suburbia aanwezig bij de te vormen ‘kopgroep inclusiviteit theater’ 

samen met onder andere Het Nationaal Theater en De Schuur. Verder toewerken naar inclusiviteit, 

door deelname aan deze kopgroep, is de ambitie voor het komende jaar.  

 

    

3.6 WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN 
 

In 2021 bedroeg het brutoloon (plus belastbare onkostenvergoedingen) van de tweekoppige 

directie tezamen €131.333. De totale bezoldiging (inclusief beloningen betaalbaar op termijn) 

bedroeg voor de gehele directie €147.228. De salariëring en de vergoedingen van de directie 

voldoen aan de wet en deze blijven onder in de WNT gestelde norm van €201.000 per directielid. 

Informatie omtrent de inkomens van de directie is ook in de jaarrekening opgenomen. 

 

 

 

4. CORONA 
 
 
In dit bestuursverslag is al veel gememoreerd over de impact van Covid-19. Dit virus heeft ook dit 

tweede coronajaar een zeer grote impact gehad op onze activiteiten en bedrijfsvoering. In 2021, in 

2022 en ook de komende jaren ‘werkt’ dit virus door. Zowel negatief als ook positief. Want deze 

gezondheidscrisis was allesbehalve een artistieke crisis. De uitbraak en de maatregelen die daarop 

volgden deden een groot beroep op het improvisatievermogen van alle medewerkers en ook op dat 

van ons publiek. Dat zagen we als het moment om ons werk opnieuw tegen het licht te houden.  
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Om mee te bewegen met de noodzakelijke veranderingen. We schaalden af, hervonden onszelf en 

transformeerden. Producties werden uitgesteld, of speelden voor veel minder publiek dan dat we 

gewend waren. Moesten soms zelfs geannuleerd worden of werden uitgezonden via de tv of online.  

Publieke en private fondsen sprongen ons bij. Collegiaal overleg met de overheden voerden wij om 

stad en land en het theater overeind te houden. Het was deze steun, de gedeelde 

verantwoordelijkheid, die ervoor zorgde dat wij de noodzakelijke zakelijke en artistieke vrijheid 

kregen om door te kunnen. We hebben onze activiteiten moeten afschalen of het aantal bezoekers 

dat we mogen ontvangen flink moeten reduceren. 

Toch zijn we niet alleen aan het herstellen, we kijken ook vooruit. Corona heeft deuren geopend die 

anders nooit open waren gegaan en genres zijn niet meer ‘in steen gebeiteld’. Dit biedt ons 

mogelijkheden om over de grenzen van het theater te kijken en onze activiteiten uit te breiden. 

Met Suburbia in de Buurt wagen we ons op nog onbekend terrein, namelijk dat van de beeldende 

kunst. Samen met kunstenaar Daniël Ament, fotografe Mona Alikhah maken we in 2022 een 

verhaleninstallatie ROOTS op de Floriade EXPO 2022. Dit is voorgekomen uit het project ‘Mijn 

Almere’ dat we hebben gepresenteerd tijdens de eerste lockdown van 2021. 

 

Naast beeldende kunst zijn we ook voorbij onze eigen horizon richting film aan het kijken toen we in 

het najaar van dit zelfde jaar geen bezoekers mochten verwelkomen.  

In de geschiedenis van Suburbia hebben we nog nooit eerder film gebruikt en in heel Flevoland zijn 

er geen culturele instellingen die het produceren van film in hun pakket hebben zitten. Met onze 

filmgroep willen we een nieuw genre film ontwikkelen dat kan uitgroeien tot het ‘Flevolands 

dogma’. Het werken met film biedt ons de mogelijkheid om bij eventuele nieuwe beperkingen toch 

te kunnen blijven maken. Men kan de film vanuit huis bekijken en hoeft dus niet direct de deur uit. 

Hierdoor kunnen we ons verhaal blijven vertellen. 

Door corona is het gat tussen publiek en producent vergroot. Nu werken we aan het herstellen van 

de band met ons huidige publiek maar zoeken ook actief naar nieuwe doelgroepen. Dit, relatief, 

jongere publiek gaat vaker naar de film dan naar het theater. Met de film willen we hen bereiken en 

door de mengvorm ook kennis laten maken met theater. 

Maar dankzij de grote mate verantwoordelijkheid die wij ook in 2021 hebben ervaren van de 

subsidienten zijn we onszelf buiten de gebaande banen gaan manifesteren. Er ontstond een nieuw 

artistieke dynamiek en innovatie werd vanzelfsprekend.  

Op de organisatie blijft echter een grote druk staan om het geheel overeind te houden. De 

wisselwerking hiervan bemerken we bij het ‘vaste personeel’ dat uitputtingsverschijnselen 

vertoont. Of bij makers die zijn ‘opgebrand’. Zelfs toen het leek dat we de pandemie grotendeels 

achter hadden en de vierde golf in volle hevigheid weer opkwam. De impact hiervan werkt nog veel 

langer door. We maken ons zorgen over deze ‘metaalmoeheid’ en over de uitstroom van ervaren 

medewerkers uit de culturele sector. 

Alle drie de overheden hebben aparte coronamaatregelingen ingesteld. De bureaucratische druk 

vanuit deze regelingen verschilt sterk. Wij pleiten voor kordate regelingen die niet juridisch zijn 

dichtgetimmerd, maar mee kunnen bewegen in de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om 

stad, land en de cultuursector overeind én open te houden.  

In 2021 zijn er via het Fonds Podiumkunsten 2 steunpakketten vanuit het ministerie van OCW 

beschikbaar gesteld en hebben we aan het begin van dit boekjaar eenmalig gebruikt gemaakt van 

een Tegemoetkoming Vaste Lasten TVL). Op het eind van 2021 hebben we nog een aanvraag 

ingediend bij zowel de provincie als de gemeente. Deze aanvragen lopen door tot in 2022. 

Ook in 2022 verwachten we dat corona nog steeds veel onzekerheden met zich meebrengt. 

Ondanks de huidige versoepelingen van 14 januari 2022 en de tweede versoepeling van 26 januari 

2022 mogen de theaters nog steeds niet volledig open. Deze onzekerheid en ook 

onvoorspelbaarheid vertaalt zich ook nu naar de verkoop van voorstellingen aan theaters en 

schouwburgen en lees je ook terug in de media over het wegblijven van publiek in de culturele 

sector. 
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Wij merken dit. Theaters programmeren veelal nog in te halen voorstellingen, waardoor er minder 

plek is voor nieuw werk. Wij maken ons zorgen over de mate waarin vernieuwing en ontwikkeling 

nog kan plaats vinden in onze sector. Zelf zoeken we waar maar mogelijk de vernieuwing op.  

De tijd van repareren en afwachten is duidelijk voorbij. We gaan wegen bewandelen die hiervoor 

ondenkbaar waren voor een theatergroep. 

We kunnen niet wachten om zonder beperkingen voor volle zalen te spelen. We kunnen niet 

wachten om ons kunstwerk op de Floriade te zien staan. We kunnen niet wachten om de resultaten 

van de filmgroep te zien en we kunnen niet wachten om te zien welke nieuwe ideeën er nog op 

gaan borrelen. We blijven hoopvol, creatief en flexibel en kijken uit naar een jaar waarin weer veel 

live voorstellingen mogelijk mogen zijn. 

 

 

5. VOORUITBLIK 2022 

 
 

De activiteiten voor het jaar 2022 zijn gebaseerd op de gehonoreerde meerjarige aanvraag bij het 

Fonds Podiumkunsten en de gemeente Almere: NABIJ ALMERE, ZIE DE MENS. 

In politiek en bestuur is een kanteling merkbaar. Almere is niet meer alleen maar een plek waar 

mensen gaan wonen uit gebrek aan ruimte en woningen. Een nieuwe generatie pioniers vestigt zich: 

jonge kunstenaars, hoogopgeleiden, vrijdenkers en duurzame ondernemers brengen een ander 

evenwicht. De sfeer verandert hiermee; een nieuw zelfbewustzijn ontstaat in de stad. En Almere 

blijft de komende jaren groeien2, maar dan wel als aantrekkelijke stad om in te wonen met een goed 

voorzieningenniveau.  

Suburbia beweegt mee met deze verandering. Wij houden vast aan onze kern van toegankelijk, 

verhalend theater dat onder de huid kruipt, maar we leggen andere accenten in de uitvoering. We 

gaan de komende jaren veelzijdiger programmeren: verschillende makers creëren een brede waaier 

aan voorstellingen, zodat we voor meer inwoners identificatiemogelijkheden bieden. We maken 

muziektheater, straattheater, podcasttheater, interactieve voorstellingen en theater voor de 

schouwburgen in het land. Daarbij nemen we ook andere kunstvormen op in ons repertoire, zoals 

beeldende kunst en film. Breed, divers, zelfbewust en met open ogen. En altijd dicht bij de levens 

van ons publiek. 

 

SUBURBIA IN DE BUURT 

Als stadsgezelschap zijn we podiuminstelling én maatschappelijke organisatie. Sinds 2018 spelen 

amateurs in een professionele setting bij Suburbia. Daarmee leveren we vanuit onze expertise een 

bijdrage aan de identiteit van Almere.  

Almere kent pas drie generaties: mensen die er veertig jaar geleden zijn komen wonen, hun kinderen 

die er geboren zijn en die nu zelf weer kinderen krijgen. Drie generaties verhalen die samen de 

unieke prille geschiedenis van Almere vormen.  

Dit zoeken we op en vertellen we door, en zo bouwen we mee aan een gedeelde ‘oral history’ van 

Almere3. Een goede start voor het creëren van gezamenlijkheid is het leren kennen van elkaars 

verhaal. In 2022 begeven we ons op nieuw terrein en gaan we beeldende kunst maken. Onze 

expositie op de Kunstlinie heeft ervoor gezorgd dat de Floriade Expo 2022 ons heeft gevraagd een 

verhalen installatie te produceren. De installatie, ROOTS, gaat zich richten op de vraag ‘hoe wortel 

je je in Almere?’ We willen 193 Almeerders spreken, met elk een andere culturele achtergrond, hun 

verhaal komt terug in beeld, tekst, geluid en planten. Zo maken we de wereld in het klein.  

 

                                                                 
2 Met het Rijk zijn afspraken gemaakt om in 2050 350.000 inwoners te hebben (1-2-2020 waren dit er 211.742). 
3 Vanaf 2021 is Suburbia in de Buurt onderdeel van de Ontwikkelinstelling Flevolab.  
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SUBSUB 

Al sinds 2009 zet Suburbia in op talentontwikkeling. Eerst als subSuburbia en vanaf 2017 via het 

verzelfstandigde jongerengezelschap SubSub. Met SubSub begeleiden we talentvolle jongeren op 

weg naar het podium. Van de deelnemers stroomt zelfs 40% door naar het kunstvakonderwijs4. 

Daarmee faciliteert Suburbia een essentieel talentontwikkelingstraject in de provincie Flevoland, 

waar relatief veel jongeren wonen. 

 

FILMGROEP 

In 2022 moet de in 2021 opgenomen film gemonteerd zijn en in première gaan. Ook zijn er plannen 

om te beginnen aan een tweede film. Hier zullen we een nieuw actueel onderwerp voor uitkiezen.  

 

REISVOORSTELLING VOOR DE MIDDEN- EN GROTEZAAL:  

 

MAMMA MEDEA van Tom Lanoye 

Na een jaar van uitstellen, komt ‘Mamma Medea’ nu echt naar de theater. 

 

Het meeslepende verhaal van koningsdochter en liefhebbende moeder Medea blijft altijd actueel. 

Wat doe je als je voor een onmogelijke keuze komt te staan? In 2001 schreef Tom Lanoye, de 

grootste schrijver van De Lage Landen, Mamma Medea; een volstrekt eigen versie van de Griekse 

tragedie. Regisseur Olivier Diepenhorst ensceneert Mamma Medea nu opnieuw.  

Het verhaal van Medea kent een onvermijdelijke en afschuwelijke ontknoping die iedereen kent. 

Maar hoe is zij tot die daad gekomen? 

Medea verraadt haar familie en laat haar warme vaderland achter voor haar grote liefde Jason. In 

het kille, noordelijke Korinthe wordt zij echter niet geaccepteerd en voelt ze zich een outcast. Na de 

geboorte van hun kinderen is hun geluk van korte duur. De liefde van Jason droogt op en hij verlaat 

haar voor een ander. Medea ziet geen andere uitweg meer en verbindt de ultieme consequentie 

aan Jasons verraad.  

Mamma Medea is een kleurrijk stuk, geschreven in een prachtige en speelse taal en gaat over zoveel 

meer dan die ene daad. Mamma Medea is ook het verhaal van een grote liefde die stukloopt op 

onoverbrugbare grenzen. Over hoe uitsluiting en verraad een storm ontketenen die zijn weerga niet 

kent. Olivier Diepenhorst brengt in zijn kenmerkende energieke en warmbloedige regiestijl de 

verschillende personages tot leven. 

 

Credits 

Olivier Diepenhorst: regie 

Charlie Chang Dagelet: Medea 

Stefan Rokebrand: Jason 

Mike Libanon: Aietes, Aigeus 

Bart Bijnens: Frontis, Telamon, Sportleraar 

Damaris de Jong: Chalkiope, Apsyrtos, Kirke, Kreousa 

Rosa Kreulen: Melas, Idas, werkster 

 

 

LOCATIEVOORSTELLING OP DE KEMPHAAN: 

 

EX van Marius von Mayenburg  

 

Getrouwd, een nieuw huis, twee kinderen, twee banen. Architect Daniel en arts Sybille zijn voor de 

buitenwereld het perfecte gezin. Maar als werkende jonge ouders houden ze met moeite alle ballen 

in de lucht en de frustratie knaagt aan hun huwelijk. 

Dan verschijnt Franziska, de ex-vriendin van Daniel. Tijdens een lange nacht komt onverwerkt verlies 

naar boven en wordt het ideaalbeeld van het moderne gezinsleven aan diggelen geslagen.  

                                                                 
4 Eigen onderzoek onder Oud-Subbies door jongerengezelschap SubSub. 
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Marius von Mayenburg vertelt in EX het verhaal van een man en twee vrouwen die vechten voor 

hun geluk, maar vastlopen in een maatschappij die steeds meer ingrijpt in hun persoonlijke levens. 

 

De Duitse Marius von Mayenburg (Schaubühne Berlin) schreef en regisseerde EX op uitnodiging van 

het Zweedse Rikstheater. Op 30 september jl. ging de voorstelling met veel succes in Stockholm in 

première. Suburbia heeft als eerste gezelschap buiten Zweden de rechten verworven om het 

toneelstuk op te mogen voeren. 

 

Credits 

Albert Lubbers: regie 

Hanne Arendzen: Sybille 

Ali Ben Horsting: Daniel 

Alejandra Theus: Franziska 

 

 

LOCATIEVOORSTELLING IN ALMERE: 

 

Simon Heijmans 

 

In 2022 gaat Simon Heijmans een voorstelling maken op de Floriade Expo 2022. Op het moment 

zijn we druk in gesprek over de productie, zodat snel duidelijk wordt wat Simon graag wil gaan 

maken. Deze tweede voorstelling gaat door op de eerste productie die Simon speciaal op en voor 

Almere heeft geschreven.  

We bieden onze makers de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en geven ze artistieke vrijheid. 

 

Regie, tekst en spel: Simon Heijmans 

 

 

KLEINEZAALVOORSTELLING: 

 

Into the Night wordt geschreven door Ada Ozdogan 

 

Een vrouw en een man, beiden van kleur. De vrouw, een scenarioschrijfster, en de man, een acteur, 

komen thuis van hun filmpremière. Een avond die gevuld zou moeten zijn met vreugde en vieringen 

staat onder spanning door verwijten over en weer. Een lange nacht volgt... 

Into The Night is onlosmakelijk verbonden met thema’s als racisme, discriminatie en diversiteit. 

Kunnen we bestaan buiten de druk van de sociale wereld? Kan een verhaal over twee mensen van 

kleur alleen een love story zijn? 

Ada Ozdogans werk gaat altijd – op een speelse manier - over maakbaarheid van identiteit en 

ideologie. Ze is gefascineerd door personages die strijden tegen hun omgeving en de maatschappij. 

Personages die worstelen met het keurslijf van definities dat hen door dezelfde maatschappij is 

aangemeten. Dit alles in treffende scènes met een harde lach die wegebt in een stilte van 

herkenbaarheid. 

 

Regie en tekst: Ada Ozdogan. 
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4.1 VERKORTE BEGROTING 2022 
 

BATEN         

  Directe Opbrengsten     

    Publieksinkomsten binnenland  €              142.250 

    Publieksinkomsten buitenland  €               -    

    Sponsorinkomsten  €               - 

    Overige directe opbrengsten  €               56.600 

  Indirecte Opbrengsten    €               32.000 

      

  
A – Totale 
opbrengsten    €             230.850 

      
  Structurele subsidies    €             714.943 

  Overige subsidies uit publieke middelen  €             86.231.00  

  
Overige bijdragen uit private middelen 
Bijzondere baten 

 €             206.881 
 €             92.250 

  B – Subsidies en bijdragen  €             1.100.305 

          

  C – Totale baten ( (A + B)  €             1.331.155  

     
LASTEN – BEHEER    

  Beheerlasten Personeel  €             118.331  

  Subtotaal beheer materieel  €             199.900 

  D – Totale beheerslasten  €             318.231 

     
LASTEN – ACTIVITEITEN   

  Activiteitenlasten Personeel  €             704.505  

  Subtotaal activiteiten materieel  €             298.419 

  E – Totale activiteitenlasten  €             1.002.924 

     

  F – Totale Lasten (D+E)    €             1.331.155  

          

  G – Saldo gewone bedrijfsuitoefening (C-F)  €                           -    

  Saldo rentebaten/-lasten  €                           -    

  
H – 
Exploitatieresultaat    €                 0 

 
 

RISICOANALYSE 
 

Met een samenleving die behoorlijk goed is geboosterd en een Rijksoverheid die meer dan voorheen 

uitgaat van het openhouden van de samenleving, verwachten we dit jaar dat de culturele sector open 

zal zijn. We voorzien nog altijd lagere bezoekcijfers dan voorafgaand aan Covid-19, maar dit tekort 

aan directe inkomsten is opgevangen door het instellen van de ‘Bestemmingsreserve Covid’. 

Na 2 jaar van bewezen adaptatie aan de pandemie en met het vertrouwen in de steun van onze 

meerjarige financiers vrezen wij niet voor 2022.  
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6. ORGANISATIE 

 
 

Bestuur en directie 

Theatergroep Suburbia repeteert en houdt kantoor in culturele broedplaats De Voetnoot in de 

binnenstad van Almere. De leiding is in handen van een tweekoppige directie bestaande uit een 

artistiek leider (Albert Lubbers) en een zakelijk leider (Jos van Hulst). 

Het bestuur van de stichting houdt toezicht binnen een bestuur+directie constructie. In 2021 is er 

gemiddeld om de zes weken vergaderd. Het bestuur heeft dit jaar intensiever vergaderd dan 

normaal vanwege de pandemie en om het aanstaande vertrek van Albert Lubbers, artistiek leider, 

op het einde van deze subsidieperiode voor te bereiden. 

 

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Bestuursleden worden benoemd door 

het bestuur voor een periode van ten hoogste drie jaar, na afloop waarvan zij nog tweemaal 

herkiesbaar zijn voor weer een periode van drie jaar per verlenging. In uitzonderlijke gevallen kan 

een bestuurslid meer dan eenmaal worden herbenoemd. Er is een rooster van aftreden. In 2021 

traden 2 nieuwe bestuursleden aan. 

 

Vriendenstichting 

Er is weer leven geblazen in de vriendenstichting. Het beheer van de vriendenstichting ligt nu bij 

onze medewerker directiesecretariaat. Er is orde gebracht in het ledenbestand en waar mogelijk zijn 

er vriendenmiddagen georganiseerd. Ook is er een ‘vriend’ aangetreden om te ondersteunen bij het 

organiseren van deze vriendenmiddagen. Met twee leden van het bestuur zal er in 2022 gekeken 

worden hoe de vriendenstichting verder vorm moet krijgen.  

De administratie van deze steunstichting is in zijn totaliteit afgescheiden van de administratie van 

Theatergroep Suburbia. Subsidies verstrekt aan Theatergroep Suburbia kan door deze 

waterscheiding nooit terecht komen bij deze steunstichting. Statutair en financieel is zij volkomen 

zelfstandig. 

 

 

 

5.1 SAMENSTELLING BESTUUR  
 

Taco Pauka, ondernemer 

Nevenfuncties: 

• voorzitter Stichting Vrienden van Theatergroep Suburbia  
Benoemd tot bestuurslid in 2016, tot voorzitter in 2019. 

 

Najat El Hani, ondernemer 

Nevenfuncties: 

• secretaris Stichting Vrienden van Theatergroep Suburbia 

Benoemd tot secretaris in 2020 

 

Suehaly Koek, consultant 

Nevenfuncties: 

• penningmeester Stichting Vrienden van Theatergroep Suburbia 

• penningmeester Stichting Read My World 

Benoemd tot secretaris in 2019, tot penningmeester in 2020 
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Judith Wijnen, programmamanager 

Nevenfuncties: 

• bestuurslid Stichting Vrienden van Theatergroep Suburbia 

• bestuurslid Humanitas afdeling Almere 

Benoemd tot bestuurslid in 2018 

 

Janica Kleiman, concernstrateeg 

Nevenfuncties: 

• bestuurslid Stichting Vrienden van Theatergroep Suburbia 

Benoemd tot bestuurslid in 2019 

 

Melle Daamen, lid Europees cultureel parlement. Publicist, ex-directeur stadsschouwburg 

Amsterdam, ex-kroonlid raad voor cultuur 

Nevenfuncties: 

• bestuurslid Stichting Vrienden van Theatergroep Suburbia 

• voorzitter Well Made Productions 

• bestuurslid Jakop Ahlbom Company 

   Benoemd tot bestuurslid in 2021 

Linda Graanoogst, publiciteitscoach 

Nevenfuncties: 

• bestuurslid Stichting Vrienden van Theatergroep Suburbia 

• secretaris Stichting Cine Inclusief 

Benoemd tot bestuurslid in 2021 

 

 

5.2 SAMENSTELLING DIRECTIE 
 

Albert Lubbers (1958), artistiek leider 

Geen nevenfuncties. 

 

Jos van Hulst (1968), zakelijk leider 

Nevenfuncties: 

• voorzitter Stichting DirectieOverleg Culturele instellingen Almere 

• penningmeester Stichting SubSub 

 

De directie voert geregeld overleg; zeker maandelijks vindt onder leiding van de artistiek en zakelijk 

leider een teamoverleg plaats.  

Eens per jaar heeft de directie een functioneringsgesprek met het bestuur.  

 

 

5.3 KERNTEAM 
 

Theatergroep Suburbia had in 2021 een professioneel kernteam bestaande uit twee marketing- en 

publiciteitsmedewerkers, een productieleider en een directiesecretariaat. Het kernteam is op 1 

ZZP’er na in loondienst.  

Per project worden er aanvullend ontwerpers, acteurs, technici en andere personeelsleden 

ingehuurd of krijgen een overeenkomst tot opdracht als het een ZZP’er betreft. 

Dit laatste geldt ook voor de theatermaker en de projectcoördinator die voor het kernteam de 

activiteiten van Suburbia in de Buurt uitvoeren en coördineren. 

 

Het gehele jaar worden we verder ondersteund door enthousiaste stagiairs en al dan niet betaalde 

vrijwilligers. 
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Directie (artistiek 
en zakelijk leider)

Medewerker kassa
Medewerker 

marketing
Medewerker 

online marketing
Medewerker 

directiesecrtariaat
Productieleider

Stagaire regie

Ad hoc regisseurs, 
ontwerpers, 

acteurs, technici

Theatermaker en 
projectcoördinator 

Suburbia in de 
Buurt

stagaire research regieassistent

Bestuur

 

5.4 ORGANOGRAM 
   

Deze ziet er voor de organisatie als volgt uit: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Het jaarverslag 2021 is door het bestuur van Stichting Suburbia besproken en vastgesteld  

op 15 februari 2022, 

 

 

 

 

 

Taco Pauka 

voorzitter 

 

 



2. Inleiding jaarrekening

Financiering
Voor het jaar 2021 is totaal aan inkomsten gerealiseerd: 1.002.255€       
De structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten is € 512.481 inclusief indexatie 2021. 

Resultaat
 In het verslagjaar is een positief exploitatiesaldo ontstaan van 150.845€          
Begroot was een negatief exploitatieresultaat van -€                   
Verschil resultaat ten opzichte van de begroting 150.845€          

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2021 43.972€            
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2021 905.304€          
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 96.950€            

1.002.255€       
1.046.226€       

Af: Uitgaven 2021 851.410€          
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2021 194.816€          

Stichting Suburbia 28



2. Inleiding jaarrekening

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 
zijn als volgt:

Voordelig Nadelig
Baten
Opbrengsten
Directe opbrengsten -                         293.444            
Indirecte opbrengsten -                         15.585               
Bijdragen uit private middelen -                         67.606               
     Totaal opbrengsten -                         376.635            

Bijdragen
Subsidie FPK 172.036            -                         
Overige bijdragen uit publieke middelen -                         11.806               
     Totaal bijdragen 160.230            -                         

Verschil baten ten opzichte van de begroting -                         216.404            

Lasten
Beheerslasten: personeelslasten -                         4.176                 
Beheerslasten: materiële lasten -                         17.294               
Activiteitenlasten: personeelslasten 229.524            -                         
Activiteitenlasten: materiële lasten 159.362            -                         
Lasten coproducties -                         -                         
Verschil lasten ten opzichte van de begroting 367.416            -                         

Rente en Bijzondere baten en -lasten
Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting -                         165                    
Verschil bijzondere baten en lasten ten opzichte van de begroting -                         -                         

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting 150.847            -                         
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3. Balans per 31 december 2021 2021 2020

ACTIVA

Vaste activa

Materiële Activa (1) 68.953€                   76.337€                   
Totale vaste activa 68.953€                   76.337€                   

Vlottende activa

Vorderingen (2) 113.488€                 136.229€                 

Liquide Middelen (3) 282.049€                 32.181€                   
Totaal vlottende activa 395.537€                 168.410€                 

TOTAAL ACTIVA 464.490€                 244.747€                 

PASSIVA

Eigen vermogen (4)

Algemene reserve -45.239€                 -27.028€                 

Bestemmingsfonds FPK 2021-2024 77.203€                   -€                         

Bestemmingsfonds FPK 2020 -€                         35.000€                   

Bestemmingsreserve FPK 2020 35.000€                   -€                         

Bestemmingsreserve Almere Mijn Toekomst -€                         36.000€                   

Bestemmingsreserve Covid 127.853€                 -€                         
Totaal eigen vermogen 194.816€                 43.972€                   

Langlopende schulden (5) 125.485€                 -€                         

Kortlopende schulden (6) 144.189€                 200.775€                 

TOTAAL PASSIVA 464.490€                 244.747€                 
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4. Exploitatierekening over 2021 Begroting 2020

BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland

- Recette 40.555€                   141.500€             8.135€             

- Uitkoop -€                         8.000€                  15.296€           

- Partage -€                         55.250€               17.437€           

1 Publieksinkomsten Totaal #VERW! 40.555€                   204.750€             40.868€           

2 Sponsorinkomsten -€                         25.000€               -€                  

3b. Overige Inkomsten 20.251€                   58.250€               2.337€             

3. Overige Directe Inkomsten 20.251€                   58.250€               2.337€             

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 60.806€                   288.000€             43.205€           

5 Indirecte Opbrengsten 3.915€                     16.500€               35€                   

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 2.394€                     6.250€                  175€                 

6b Bijdragen van bedrijven -€                         40.000€               -€                  

6c Bijdragen van private fondsen 30.000€                   47.500€               10.000€           

6 Overige bijdragen uit private middelen 32.394€                   93.750€               10.175€           

7 Totaal Eigen Inkomsten 97.115€                   398.250€             53.415€           

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten, incl Covid steun 612.381€                500.000€             602.452€         

10 Meerjarige subsidie gemeente 213.003€                210.000€             -€                  

11 Meerjarige subsidie overig -€                         90.000€               -€                  

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 79.920€                   98.700€               277.970€         

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 905.304€                898.700€             880.422€         

14 Totale baten #VERW! 1.002.420€             1.296.950€         933.837€         

2021
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4. Exploitatierekening over 2021 Begroting 2020

LASTEN

1 Beheerslasten personeel 126.519€                156.326€             98.927€           

2 Beheerslasten materieel 128.444€                119.793€             120.112€         

3 Totale beheerslasten 254.963€                276.119€             219.039€         

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 376.366€                467.573€             21.794€           

Activiteitenlasten personeel uitvoering 66.401€                   162.858€             465.148€         

4 Activiteitenlasten personeel 442.767€                630.431€             486.942€         

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 53.681€                   109.125€             43.843€           

Activiteitenlasten materieel uitvoering 61.018€                   183.525€             31.976€           

Marketing 38.980€                   97.750€               29.711€           

Educatieve activiteiten -€                         -€                      -€                  

5 Activiteitenlasten materieel 153.680€                390.400€             105.530€         

7 Totale activiteitenlasten 596.447€                1.020.831€         592.472€         

8 Totale Lasten 851.410€                1.296.950€         811.510€         

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 151.010€                -€                      122.327€         

10 Saldo rentebaten/lasten -165€                       -€                      25€                   

12 Exploitatieresultaat voor resultaatbestemming 150.845€                -€                      122.352€         

Resultaatbestemming

Algemene reserve -18.211€               51.352€         

Bestemmingsfonds FPK 2021-2024 77.203€                -€                   

Bestemmingsfonds FPK 2020 -35.000€               35.000€         

Bestemmingsreserve FPK 2020 35.000€                -€                   

Bestemmingsreserve Almere Mijn Toekomst -36.000€               36.000€         

Bestemmingsreserve Covid Theater en Film 127.853€              -€                   

150.845€              122.352€       

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)

Fte. Vast in dienst 3,2 4

Fte. Tijdelijk in dienst 4,0 2,0

Fte. Inhuur 3,5 4

Totaal Fte. personele bezetting 11 10

Aantal vrijwilligers 11 1

Fte. vrijwilligers 0,1

2021
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5. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

Algemeen

Materiële vaste activa

Vorderingen

Kortlopende Schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht. Lasten 

welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit RJ 640, voor zover deze niet afwijken van de 

aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten 

(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. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 

geworden.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, rekening houdend met de afschrijving en 

subsidies. De afschrijving geschiedt lineair op basis van de verwachte levensduur.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 

basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte 

diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische 

kostprijs.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd  van korter dan één jaar. De worden, voor zover niet 

anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
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6. Toelichting op de balans per 31 december 2021 

ACTIVA

Vaste Activa

Materiële Activa (1) Inventaris Verbouwing ICT Totaal
Aanschafwaarde 20.931         78.307             9.826       109.065           
Cumulatieve afschrijvingen -10.438        -15.976           -6.314      -32.728            
Boekwaarde per 1 januari 10.493         62.331             3.512       76.337             

Investeringen boekjaar -                    -                        4.293       4.293               
Desinvesteringen boekjaar -                    -                        -                -                        
Afschrijvingen desinvesteringen -                    -                        -                -                        
Afschrijvingen -2.949          -7.140             -1.587      -11.676            
Mutaties boekjaar -2.949          -7.140             2.706       -7.383              

Aanschafwaarde 20.931         78.307             14.119     113.356           
Cumulatieve afschrijvingen -13.387        -23.116           -7.901      -44.404            
Boekwaarde per 31 december 7.544            55.191             6.218       68.953             

Er wordt lineair afgeschreven in 60 perioden.

Vlottende activa 2021 2020

Vorderingen (2)
Totaal debiteuren 23.335             21.079             

Te ontvangen subsidie
Gemeente Almere 2020 -                        7.900               
Provincie Flevoland 7.685               32.513             

BGLF / Stichting Doen 15.000             15.000             
PBCultuurfonds 10.000             10.000             

Totaal te ontvangen subsidie 32.685             65.413             

Te vorderen belastingen 
Totaal te vorderen belastingen 9.076               26.483             

Overige vorderingen
Openstaande werkvoorschotten -                        600                   
Vooruitbetaalde kosten 47.441             13.554             
Borgsommen 600                  600                   
Lening -                        8.500               
Overige vorderingen 351                  -                        
Totaal overige vorderingen 48.392             23.254             

Totaal Vorderingen 113.488          136.229           

Liquide Middelen (3)
Kas 116                  116                   
Rabo betaalrekening 3.032               6.933               
Rabo spaarrekening 270.000          25.124             
ING 8.901               11                     

Totaal liquide middelen 282.049          32.181             

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

TOTAAL ACTIVA 464.490        244.747        
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6. Toelichting op de balans per 31 december 2021 2021 2020

PASSIVA

Eigen vermogen (4)

Saldo Algemene Reserve per 1 januari -27.027           -78.379            

Uit resultaatbestemming -18.211           51.352             

Saldo Algemene Reserve per 31 december -45.239           -27.028            

Bestemmingsfonds FPK 2021-2024

Saldo per 1 januari -                        -                        

Uit resultaatbestemming 77.203             -                        

Saldo per 31 december 77.203             -                        

Bestemmingsfonds FPK 2020

Saldo reserve per 1 januari 35.000             -                        

Uit resultaatbestemming -35.000           35.000             

Saldo reserve per 31 december -                        35.000             

Bestemmingsreserve FPK 2020

Saldo per 1  januari -                        -                        

Uit resultaatbestemming 35.000             -                        

Saldo per 31 december 35.000             -                        

Bestemmingsreserve Almere Mijn Toekomst

Saldo reserve per 1 januari 36.000             -                        

Uit resultaatbestemming -36.000           36.000             

Saldo reserve per 31 december -                        36.000             

Bestemmingsreserve Covid Theater en Film

Saldo reserve per 1 januari -                        -                        
Uit resultaatbestemming 127.853          -                        
Saldo reserve per 31 december 127.853          -                        

Totaal eigen vermogen 194.816          43.972             

Langlopende schulden (5)
Vooruitontvangen subsidie FPK 125.485          -                        

Totaal Langlopende Schulden 125.485          -                        

Kortlopende schulden (6)

Schulden aan leveranciers
Crediteuren 19.287             53.359             
Totaal schulden aan leveranciers 19.287             53.359             

Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting 8.367               22.998             
Pensioenpremies 10.700             11.259             
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen 19.067             34.257             

Overige kortlopende schulden
Te betalen kosten 13.879             39.675             
Te betalen vakantiegeld 11.884             10.491             
Vooruitontvangen subsidies 59.460             30.000             
Voorschotten tegemoetkomingen ivm Covid 19 14.613             29.723             
Te betalen accountantkosten 6.000               3.270               
Totaal overige kortlopende schulden 105.835          113.159           

Totaal kortlopende schulden 144.189          200.775           

TOTAAL PASSIVA 464.490          244.747           

De uitvoering van het project Almere Mijn Toekomst/Suburbia in de Buurt is doorgeschoven van 2020 naar 2021, 

hiervoor is in 2020 deze reservering gemaakt. Het project is in 2021 afgerond.

In 2020 is op aangeven van het Fonds Podiumkunsten een bestemmingsfonds gevormd met de tegenwaarde van de 

door Covid19 onstane onderprestatie. Per 1 januari 2021 is dit bestemmingsfonds overgeheveld naar een 

bestemmings reserve.

Vanaf 2021 wordt het percentage van het aandeel subsidie Fonds podiumkunsten vastgelegd in een 

bestemmingsfonds. Bij het bepalen van de hoogte wordt eventuele Covid-steun niet meegerekend.

Alle Covid steun die in 2021 is ontvangen wordt gereserveerd. Daarnaast worden extra kosten van € 24.890 voor film 

gereserveerd.
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6. Toelichting op de balans per 31 december 2021

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Toegekende meerjarige activiteitensubsidie 2021-2024

In het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten

is een subsidie toegekend van € 501.940 per jaar exclusief indexering.
De subsidieopbouw voor 2022-2024 is als volgt:

Basisbedrag Indexatie Totaal

2022 501.940€               10.541€     512.481€            

2023 501.940€               10.541€     512.481€            

2024 501.940€               10.541€     512.481€            
1.537.443€         

De subsidieopbouw 2022-2024 is als volgt:

Basisbedrag Indexatie Totaal

2022 210.000€               3.003€        213.003€            

2023 210.000€               3.003€        213.003€            

2024 210.000€               3.003€        213.003€            
852.012€            

Het huurcontract voor de bedrijfsruimte aan het Stadhuisplein te Almere is afgesloten voor de duur 

van 1 jaar en wordt telkens met dezelfde termijn verlengd. De huur bedraagt  per maand € 2.751,83 

en € 495,33 voor de servicekosten.

De Gemeente Almere heeft in het kader van het Cultuurplan Almere 2019-2024 een meerjarige 

subsidie van totaal € 840.000 (exclusief indexatie) toegekend voor de periode 2021-2024. 
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7. Toelichting op de exploitatierekening over 2021

BATEN 2021 Begroting 2020

1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette 40.555                          141.500                   8.135               
Uitkoop -                                     8.000                       15.296             
Partage -                                     55.250                     17.437             

1 Publieksinkomsten Totaal 40.555                          204.750                   40.868             

2 Sponsorinkomsten -                                     25.000                     -                        
3b. Overige Inkomsten

Auteursrechten -                                     -                                3.478               
Verkoop bijproducten 1.343                            -                                -1.727              
Horeca 18.772                          -                                -                        
Overig 136                                58.250                     586                   

subtotaal overige inkomsten 20.251                          58.250                     2.337               

3. Overige Directe Inkomsten 20.251                          58.250                     2.337               

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 60.806                          288.000                   43.205             

5 Indirecte Opbrengsten 3.915                            16.500                     35                     

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 2.394                            6.250                       175                   
6b Bijdragen van bedrijven -                                     40.000                     -                        
6c Bijdragen van private fondsen

VSBfonds 15.000                          -                                -                        
Prins Bernhard Cultuurfonds -                                     -                                10.000             
Stichting DOEN / BGL Fonds 15.000                          -                                -                        
Overige private subsidies -                                     47.500                     -                        

subtotaal 6c bijdragen van private fondsen 30.000                          47.500                     10.000             

6 Overige bijdragen uit private middelen 32.394                          93.750                     10.175             

7 Totaal Eigen Inkomsten 97.115                          398.250                   53.415             

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten, incl Covid steun 612.381                        500.000                   602.452           

10 Meerjarige subsidie gemeente 213.003                        210.000                   -                        

11 Meerjarige subsidie overig -                                     90.000                     -                        

12 Overige bijdragen uit publieke middelen
Project subsidie provincie 76.857                          -                                75.129             
Project subsidie gemeente -                                     -                                158.000           
Overige subsidies publieke middelen 3.063                            98.700                     44.841             
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen 79.920                          98.700                     277.970           

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 905.304                       898.700                   880.422          

14 Totale baten 1.002.420                    1.296.950               933.837          
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7. Toelichting op de exploitatierekening over 2021

LASTEN 2021 Begroting 2020

1 Beheerslasten personeel
Zakelijke directie 81.099                          76.530             
Bureaustaf 22.713                          13.607             
Marketing 14.875                          -                        
Fondsenwerving - relatiebeheer -                                     24                     
Facilitair medewerker/locatiebeheerder 1.230                            1.700               
Onkosten personeel belast 3.916                            1.840               
Onkosten personeel onbelast 2.654                            4.725               
Onkosten van zzp'ers 150                                -                        
Overig personeel -117                              502                   

Totaal beheerslasten personeel 126.519                       156.326                   98.927             

2 Beheerslasten materieel
Huisvesting 44.279                          43.656             
Bureaukosten 57.906                          56.235             
Algemene publiciteit 13.155                          8.827               
Afschrijvingskosten 11.676                          10.710             
Onderhoudskosten vd activa 1.245                            19                     
Overige beheerslasten 183                                665                   

Totaal beheerslasten materieel 128.444                       119.793                   120.112          

3 Totale beheerslasten 254.963                       276.119                   219.039          

4 Activiteitenlasten personeel

Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Artistieke directie 87.028                          -                        
Artistiek kader 70.723                          -                        
Uitvoerend personeel 68.194                          18.300             
Productie 75.004                          -                        
Marketing/Publiciteit 71.702                          -                        
Educatie 975                                -                        
Kwartiermakers 2.640                            -                        
Adviseurs -                                     3.494               
Overig personeel 100                                -                        

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding 376.366                        467.573                   21.794             

Activiteitenlasten personeel uitvoering
Artistiek kader 221                                150.918           
Uitvoerend personeel 45.463                          157.505           
Productie -                                     72.402             
Techniek 11.750                          28.426             
Marketing/Publiciteit -                                     55.898             
Kwartiermakers 700                                -                        
Horecamedewerkers 8.266                            -                        

Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering 66.401                          162.858                   465.148           

Totale activiteitenlasten personeel 442.767                       630.431                   486.942          

Wet normering Topinkomens (WNT)

Leidinggevende topfunctionarissen

Naam: Albert Lubbers Jos van Hulst

Functie: Artistiek leider Zakelijk leider

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1-31/12 1/1-31/12

Omvang dienstverband: 1 Fte 1 Fte

Dienstbetrekking Ja Ja

Bezoldiging Beloning 2021 (12 mnd) Beloning 2021 (12 mnd) 

Bruto loon plus belastbare onkostenvergoedingen 68.244 63.089

Beloningen betaalbaar op termijn 8.333 7.562

Subtotaal 76.577 70.651

Individueel WNT-maximum 2021 209.000 209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag
n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging 76.577 70.651

Gegevens 2020 Beloning 2020 (12 mnd) Beloning 2020 (12 mnd) 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1-31/12 1/1-31/12

Omvang dienstverband: 1 Fte 1 Fte

Dienstbetrekking Ja Ja

Bruto loon plus belastbare onkostenvergoedingen 66.908 60.331

Beloningen betaalbaar op termijn 7.605 6.677

Totale bezoldiging 74.513 67.008

Individueel WNT-maximum 2020 201.000 201.000

Naam bestuursleden Functie
Taco Pauka Voorzitter
Najat El Hani Secretaris
Suehaly Koek Penningmeester
Janica Kleiman Lid
Judith Wijnen Lid
Melle Daamen (per 29-06-2021) Lid
Linda Graanoogst (per 01-04-2021) Lid
De totale vergoedingen aan de leden van het bestuur bedragen minder dan € 1.700,- per persoon.
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7. Toelichting op de exploitatierekening over 2021

LASTEN 2021 Begroting 2020

5 Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten materieel voorbereiding

Decors / kostuums / rekwisieten 18.266                          11.574             
Techniek / electronica / huur apparatuur 9.801                            4.874               
Transport / reis / verblijfkosten 13.550                          15.416             
Huur repetitieruimten 3.500                            8.065               
Locatiekosten 2.966                            259                   
Tekst/vertaling/schrijven/overig -                                     500                   
Overige voorbereidingskosten 5.598                            3.156               

Totaal voorbereidingskosten 53.681                          109.125                   43.843             

Activiteitenlasten materieel uitvoering
Decors / kostuums / rekwisieten 1.118                            430                   
Techniek / electronica / huur apparatuur 4.500                            8.244               
Transport / reis / verblijfkosten / sejours 15.868                          18.002             
Locatiekosten - huur ruimten 12.467                          1.716               
Productiekosten 12.375                          -1.442              
Niet podium gerelateerde kosten 1.191                            144                   
Horeca 11.012                          -                        
Randprogrammering -                                     150                   
Representatie 76                                  351                   
Impresario 123                                4.267               
Overige uitvoeringskosten 2.289                            115                   

Totaal uitvoeringskosten 61.018                          183.525                   31.976             

Marketing
Publiciteit 36.726                          28.405             
PR -                                     1.301               
Kassa 1.705                            -                        
Overig specifieke publiciteitskosten 550                                6                       

Totaal specifieke publiciteit 38.980                          97.750                     29.711             

Totaal activiteitenlasten materieel 153.680                       390.400                   105.530          

7 Totale activiteitenlasten 596.447                       1.020.831               592.472          

8 Totale Lasten 851.410                       1.296.950               811.510          

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 151.010                       -                                122.327          

10 Saldo rentebaten/lasten -165                              -                                25                     

12 Exploitatieresultaat voor resultaatbestemming 150.845                       -                                122.352          
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
Afgegeven ten behoeve van de gemeente Almere  
 
Aan: het bestuur van Stichting Suburbia 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de in dit rapport op pagina 30 tot en met pagina 39 opgenomen jaarrekening 2021 van 
Stichting Suburbia te Almere gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel: 

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Suburbia op 31 december 2021 en van het 
resultaat over 2021 in overeenstemming met de Algemene Subsidieverordening Almere 2020 en 
de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT); 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming 
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de 
subsidiebeschikking en de Algemene Subsidieverordening Almere 2020. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 

1) de balans per 31 december 2021; 
2) de staat van baten en lasten over 2021; en 
3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
Controlestandaarden vallen, de Algemene Subsidieverordening Almere 2020 en de Regeling 
Controleprotocol WNT 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Suburbia zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 
 
Paragraaf betreffende overige aangelegenheden 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding 
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting 
juist en volledig is. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 
• de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties 

zonder winststreven en de Algemene Subsidieverordening Almere 2020 is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen 
bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Algemene Subsidieverordening Almere 2020. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, 
de Algemene Subsidieverordening Almere 2020 en de bepalingen van en krachtens de WNT. Het 
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking 
en de Algemene Subsidieverordening Almere 2020. 
 
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- 
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur 
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
 
 
 
 
 
 



Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 
 
Hilversum, 15 februari 2022
 
KAMPHUIS & BERGHUIZEN     
Accountants/Belastingadviseurs 
 
 
w.g.
 
T. Wagenaar AA   



Bijlage bij de controleverklaring: 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, de Algemene Subsidieverordening Almere 2020, de Regeling Controleprotocol 
WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit: 

• 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van 

van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit. 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, 
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
  
 
 



* Gebaseerd op de gegevens van het geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording

Productie Datum uitvoering Aanvang Bezoekers Betalend Soort activiteit Type Plaats Podium Zaal Speellocatie
Desperado 2021 5-jun-21 20:30 36 36 reguliere uitvoering Try-out Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 6-jun-21 20:30 31 31 reguliere uitvoering Try-out Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 9-jun-21 20:30 34 34 reguliere uitvoering Try-out Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 10-jun-21 20:30 48 48 reguliere uitvoering Try-out Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 11-jun-21 20:30 41 41 reguliere uitvoering Try-out Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 12-jun-21 20:30 50 2 reguliere uitvoering Premiere Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 12-jun-21 19:30 10 0 educatieve activiteit Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 13-jun-21 15:00 39 39 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 16-jun-21 20:30 41 41 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 17-jun-21 20:30 21 21 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 18-jun-21 20:30 48 48 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 19-jun-21 19:30 10 0 educatieve activiteit Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 19-jun-21 20:00 47 47 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 20-jun-21 15:00 22 22 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 23-jun-21 20:30 35 35 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 24-jun-21 20:30 37 37 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 25-jun-21 20:30 45 45 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 26-jun-21 19:30 24 24 educatieve activiteit Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 26-jun-21 20:30 48 48 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 27-jun-21 15:00 20 20 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 30-jun-21 20:30 38 38 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 1-jul-21 20:30 53 53 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 2-jul-21 20:30 54 54 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 3-jul-21 19:30 3 0 educatieve activiteit Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 3-jul-21 20:30 54 54 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 4-jul-21 20:30 55 55 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 7-jul-21 20:30 53 53 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 8-jul-21 20:30 49 49 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 9-jul-21 20:30 53 53 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 10-jul-21 19:30 5 0 educatieve activiteit Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 10-jul-21 20:30 56 56 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 11-jul-21 15:00 56 56 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 14-jul-21 20:30 52 52 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan

Model IV-P aansluiting op speelijst Theatergroep Suburbia*



Productie Datum uitvoering Aanvang Bezoekers Betalend Soort activiteit Type Plaats Podium Zaal Speellocatie
Desperado 2021 15-jul-21 20:30 40 40 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 16-jul-21 20:30 46 46 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 17-jul-21 20:30 57 57 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 17-jul-21 19:30 15 0 educatieve activiteit Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 18-jul-21 15:00 43 43 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) Stadsboerderij De Kemphaan
Desperado 2021 26-dec-21 10:00 5400 overig Regulier
Desperado 2021 26-dec-21 11:30 5400 overig Regulier
Desperado 2021 26-dec-21 13:00 5400 overig Regulier
Desperado 2021 26-dec-21 14:30 5400 overig Regulier
Desperado 2021 26-dec-21 16:00 5400 overig Regulier
Desperado 2021 26-dec-21 17:30 5400 overig Regulier
Desperado 2021 26-dec-21 19:00 5400 overig Regulier
Desperado 2021 26-dec-21 20:30 5400 overig Regulier
Desperado 2021 26-dec-21 22:00 5400 overig Regulier
Desperado 2021 26-dec-21 22:30 5400 overig Regulier
Desperado 2021 27-dec-21 02:30 1000 overig Regulier
Desperado 2021 27-dec-21 01:00 1000 overig Regulier
Desperado 2021 27-dec-21 04:00 1000 overig Regulier
Desperado 2021 27-dec-21 05:30 1000 overig Regulier
Etty Hillesum - 4 mei herdenking4-mei-21 20:30 7000 overig Regulier
Mijn Almere 17-apr-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 18-apr-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 19-apr-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 20-apr-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 21-apr-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 22-apr-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 23-apr-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 24-apr-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 25-apr-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 26-apr-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 27-apr-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 28-apr-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 29-apr-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 30-apr-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 1-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie



Productie Datum uitvoering Aanvang Bezoekers Betalend Soort activiteit Type Plaats Podium Zaal Speellocatie
Mijn Almere 2-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 3-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 4-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 5-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 6-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 7-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 8-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 9-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 10-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 11-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 12-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 13-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 14-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 15-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 16-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 17-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 18-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 19-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 20-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 21-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 22-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 23-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 24-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 25-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 26-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 27-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 28-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 29-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 30-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 31-mei-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 1-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 2-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 3-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 4-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 5-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie



Productie Datum uitvoering Aanvang Bezoekers Betalend Soort activiteit Type Plaats Podium Zaal Speellocatie
Mijn Almere 6-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 7-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 8-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 9-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 10-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 11-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 12-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 13-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 14-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 15-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 16-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 17-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 18-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 19-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 20-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 21-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 22-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 23-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 24-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 25-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 26-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 27-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 28-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 29-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 30-jun-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
Mijn Almere 1-jul-21 overig Regulier Almere (FL) Gevel Kunstlinie
NU 1-sep-21 19:45 21 21 reguliere uitvoering Try-out Almere (FL) La Defense
NU 2-sep-21 19:45 18 18 reguliere uitvoering Try-out Almere (FL) La Defense
NU 3-sep-21 19:45 22 22 reguliere uitvoering Try-out Almere (FL) La Defense
NU 4-sep-21 19:45 59 8 reguliere uitvoering Premiere Almere (FL) La Defense
NU 5-sep-21 19:45 8 8 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) La Defense
NU 8-sep-21 19:45 28 28 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) La Defense
NU 9-sep-21 19:45 37 37 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) La Defense
NU 10-sep-21 19:45 21 21 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) La Defense
NU 12-sep-21 19:45 23 23 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) La Defense



Productie Datum uitvoering Aanvang Bezoekers Betalend Soort activiteit Type Plaats Podium Zaal Speellocatie
NU 15-sep-21 19:45 29 29 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) La Defense
NU 16-sep-21 19:45 27 27 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) La Defense
NU 17-sep-21 19:45 42 42 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) La Defense
NU 18-sep-21 19:45 25 25 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) La Defense
NU 19-sep-21 19:45 39 39 reguliere uitvoering Regulier Almere (FL) La Defense
NU 25-dec-21 10:00 3900 overig Regulier
NU 25-dec-21 11:30 3900 overig Regulier
NU 25-dec-21 13:00 3900 overig Regulier
NU 25-dec-21 14:30 3900 overig Regulier
NU 25-dec-21 16:00 3900 overig Regulier
NU 25-dec-21 17:30 3900 overig Regulier
NU 25-dec-21 19:00 3900 overig Regulier
NU 25-dec-21 20:30 3900 overig Regulier
NU 25-dec-21 22:00 3900 overig Regulier
NU 25-dec-21 23:30 3900 overig Regulier
NU 26-dec-21 01:00 1000 overig Regulier
NU 26-dec-21 02:30 1000 overig Regulier
NU 26-dec-21 04:00 1000 overig Regulier
NU 26-dec-21 05:30 1000 overig Regulier
Totalen 157 109868 1726



Model IV-P: geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording

Theatergroep Suburbia 2021

HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Producties

Nieuwe producties 4 5 9

Reprise producties 0 0

Nieuwe Co-producties 0 0

Reprise Co-producties 0 0

Totaal aantal producties 4 5 9

HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Bezoeken per categorie

Nieuwe producties 1801 2030

Reprise producties 0 0

Nieuwe Co-producties 0 0

Reprise Co-producties 0 0

Totaal aantal bezoeken 1801 15050 2030

HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Regionale spreiding van
voorstellingen/concerten

Noord 5 3

Oost 10 13

Midden 46 70 54

West 16 21

Zuid 6 13

Amsterdam 5 4

Rotterdam 2 1

Den Haag 3 3

Utrecht 3 6

Buitenland

Uitvoering alleen online

Totaal aantal uitvoeringen 46 120 118

Waarvan in standplaats 46 67 47

Waarvan schoolvoorstellingen 0 0

HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Regionale spreiding van
bezoekers

Noord 46

Oost 338

Midden 1801 830

West 362

Zuid 321

Amsterdam 0

Rotterdam 0

Den Haag 77

Utrecht 56

Buitenland 0

Uitvoering alleen online

Totaal aantal bezoekers 1801 15050 2030

Waarvan in standplaats 1801 709

Waavan schoolvoorstellingen 0 0 0



Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording afgesloten jaar

Theatergroep Suburbia 2021

 
HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Aanvullende gegevens bezoekers

Reguliere voorstellingen 1801 15050 2030

Schoolvoorstellingen 0 0 0

 

Totaal 1801 15050 2030

Waarvan betalend (regulier) 1702 13000 1780

Waarvan niet betalend (regulier) 99 2050 250

 
HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Overige gegevens activiteiten

Educatieve activiteiten 6 5 0

Inleidingen 0 20 3

Anders/Overige
(toe te lichten in verslag)

105 34

Totaal 111 37

 
Dit jaar is afgesloten op 10-2-2022
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