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1. Voorwoord van het bestuur 
 
Het Bestuursverslag 2021 van WArd/waRD is in mineur geschreven. Veel was dat jaar niet mogelijk. 
Producties en voorstellingen werden afgelast, opgeschoven of uitgesteld naar een onzekere 
toekomst. Samenwerkingsverbanden en nevenactiviteiten bleken niet te organiseren, want 'niets 
mocht'. De choreograaf en de dansers zaten grotendeels vast in de studio, de zakelijke medewerkers 
besteedden hun tijd op kantoor of thuiswerkend vooral aan het afzeggen of omboeken van tournees 
en voorstellingen. We kijken terug op een weinig productief jaar, een jaar met geen of weinig 
vooruitgang voor de organisatie in haar geheel.  
 
Het bestuur keek over de schouders van de medewerkers mee en verleende steun, vooral in moreel 
opzicht. De bestuursleden ervoeren, in hun eigen zakelijke en persoonlijke omgeving, natuurlijk ook 
in sterke mate de enorme beperkingen die de pandemie aan de samenleving oplegde. Zij konden zich 
daardoor goed verplaatsen in de problemen van de medewerkers van het gezelschap. Daarnaast kan 
geconstateerd worden, dat het bestuursmodel van de stichting ook in deze moeilijke periode goed 
functioneerde. In vier bestuursvergaderingen en in diverse tussentijdse individuele contacten tussen 
bestuursleden en medewerkers werd adequaat informatie uitgewisseld en werden de noodzakelijke 
besluiten genomen.  
 
Dit is de plaats om waardering uit te spreken voor het coronasteunpakket van het Fonds 
Podiumkunsten, mogelijk gemaakt door de rijksoverheid. Dit steunpakket stelde onze organisatie in 
staat om dansers, musici  en technische medewerkers, het meest kwetsbare deel van het gezelschap, 
adequaat te blijven belonen. Daardoor zal de breuk die 'corona' in het leven van velen betekent voor 
hen hopelijk niet structureel nadelig uitpakken. Dansers en artistieke leiding konden weliswaar 
weinig aan het publiek laten zien, maar ze waren wel in staat om hun kwaliteiten in stand te houden 
en te verbeteren. Binnen de beslotenheid van de studio kon een nieuwe productie worden 
voorbereid.  
 
De overheidssteun was dus een lichtpunt in een overigens nogal somber jaar. De tekst van het 
Bestuursverslag gaat hierna dieper in op wat wel en niet is gerealiseerd en hoe we de overheidssteun 
hebben kunnen gebruiken om de organisatie financieel overeind te houden.  
 
Hugo Bongers, 
voorzitter bestuur 
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2. Artistieke signatuur en uitgangspunten  
 
Missie van het gezelschap 
WArd/waRD creëert en produceert eigenzinnige voorstellingen met de menselijke existentie als 
vertrekpunt, overschrijdt de grenzen tussen de verschillende kunstdisciplines en streeft naar een 
kritische, directe en intense dialoog met zijn publiek. Het gezelschap produceert en verspreidt de 
visie en het werk van choreograaf Ann Van den Broek in binnen- en buitenland en ondersteunt haar 
artistieke ambities.  
 
Artistieke uitganspunten choreograaf Ann Van den Broek  
Via haar werk stelt Ann Van den Broek prangende artistieke en sociaal-maatschappelijke vragen. 
Dans is voor haar een dynamisch concept, de onophoudelijke ontwikkeling van haar taal impliceert 
dat ze de grenzen van dans als discipline telkens bevraagt, verlegt en herschrijft. Tegelijkertijd is dans 
haar middel om te reflecteren en communiceren over de drijfveren van de mens. Ze daagt 
toeschouwers uit om maatschappelijke thema’s anders te bekijken en confronteert hen met 
vastgelegde opvattingen en vooroordelen. 
 

3. Covid 2021: In afwachting van meer (dans)bewegingsvrijheid 
 
Opnieuw een jaar waar niemand op had gerekend. De kennismaking met Corona in 2020 was 
spannend en ontwrichtend, maar de hoop was dat we in 2021 iets meer grip op de situatie zouden 
hebben. Daar kwam helaas niet veel van terecht. Er was weliswaar meer bekend over het virus, maar 
toch werden we nog te vaak verrast door onverwachte wendingen die het virus voor ons in petto 
had. Met af en toe een kleine onderbreking beperkte het virus ons allemaal opnieuw in onze 
bewegingsvrijheid. Het voelde als hordenlopen zonder te weten waar de laatste hindernis staat. Voor 
iedereen was het een wat uitzichtloze en deprimerende periode met steeds hoop op verbetering en 
toch weer terugvallen in stilstand en afwachting. Met name in de cultuur, horeca en 
evenementenbranche werden de effecten gevoeld en zijn structuren en routines ondermijnd. Het is 
sterk de vraag hoe snel dat organisaties en publiek weer terug keren op  het oude niveau en welke 
nieuwe ontwikkelingen er moeten worden ingezet om als sector duurzaam en weerbaar te zijn. Met 
deze effecten op grotere schaal in het achterhoofd gaan we in op de hindernissen die we het 
afgelopen jaar als organisatie zijn tegengekomen en hoe we die hebben overwonnen. 
 
Nadat 2020 in mineur was geëindigd omdat we een groot vijfdaags festivalachtige project rond 
Memory Loss in Theater Rotterdam vanwege de nieuwe lockdown moesten annuleren hebben we 
gelukkig in januari en februari de voorbereidingen voor de nieuwe voorstelling Creating Joy wel 
kunnen realiseren. De repetities gingen ondank de lockdown in Nederland toch door omdat die in 
Antwerpen gepland waren. We hadden goede hoop dat we de première op 17 en 18 maart in 
Theater Rotterdam met alle beperkingen wel zouden halen. Het geplande aanvullend programma 
rond de première hebben we uit voorzorg wel in de ijskast gezet, aangezien publieksbewegingen al 
helemaal problematisch waren. Helaas was enkel het spelen van de voorstelling teveel gevraagd. 
Theaters moesten nog gesloten blijven en we hebben de première en de hele speellijst moeten 
annuleren. Wel hebben we in allerijl nog een filmversie opgenomen die we online samen met 
Theater Rotterdam op 1 april in première hebben laten gaan.  
 
De tournee werd weliswaar geannuleerd maar voor een groot deel opnieuw geprogrammeerd in mei 
en juni. Dat was tegen beter weten in. Theaters en horeca waren de laatste in de rij die open gingen 
met als consequentie dat ook de vervangingstournee geheel werd geannuleerd. Deze ronde was het 
dus ook voor ons dubbel werk zonder resultaat. Dat had wel effect op zowel het productieteam als 
de dansers. Gelukkig mochten we in de zomer weer optreden en stond de voorstelling twee dagen 
op Julidans. Na de zomer konden we in Theater Rotterdam ook nog een voorstelling spelen, maar 
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daarmee was de tournee afgesloten en moeten we concluderen dat het voor deze voorstelling blijft 
bij drie speelbeurten.  
 

4. Activiteitenoverzicht 2021 
 
Memory Loss 
Memory Loss is de derde en laatste voorstelling uit de reeks The Memory Loss Collection. In Memory 
Loss komen eerdere creaties samen en culmineren met nieuwe elementen tot het slotstuk waarin 
het accent ligt op de sociale dimensies van dementie. Het is een grote zaal productie met zestien 
performers op het toneel. De voorstelling ging in 2020 in première in Theater Rotterdam. De eerste 
negen voorstellingen konden we in 2020 gewoon spelen. De acht andere voorstellingen die we 
zouden spelen konden toen niet doorgaan en werden voor een deel doorgeschoven naar 2021.  
 
Met Memory Loss hadden we in 2020 onze ‘fair share’ van annuleringen en verplaatsingen al gehad, 
maar het hield helaas nog niet op. In januari 2021 zouden we Memory Loss spelen in Den Haag op 
Cadance, maar in die periode zaten we in een lockdown dus die is geheel komen te vervallen. Wel 
hebben we gedurende het festival nog online de film Memory Loss Inside kunnen tonen en een 
portret van Aryeh Weiner, een van de dansers in de voorstelling, samen met Korzo kunnen 
realiseren. Ook de voor 20 mei geplande Vlaamse première werd afgelast, maar kon gelukkig wel 
verplaatst worden naar 29 oktober 2021. In september en oktober konden we wel uiteindelijk een 
reeks uitgestelde voorstellingen spelen, het betreft onder andere de Franse première in Parijs, en 
een viertal Nederlandse uitvoeringen. Uiteindelijk konden we dus nog acht voorstellingen spelen in 
2021 waarmee we het totaal aantal op 17 hebben weten te brengen in deze ingewikkeld tijd. 
Vermeldenswaardig is natuurlijk dat Memory Loss werd genomineerd voor de Zwaan voor beste 
dansproductie van 2020-2021 tijdens de Nederlandse Dansdagen.  
 
Coproductie MAYDAY Danse Mutante  
Het samenwerkingsproject Danse Mutante uit 2019 liep officieel ook in 2021 nog door met in totaal 
zeven geplande voorstellingen. Uiteindelijk konden in 2021 geen van die voorstellingen doorgang 
vinden en is het project voortijdig afgesloten omdat het niet meer lukt om de dansers nog langer 
beschikbaar te houden voor het opnieuw inplannen van de tournee.    
 
The Black Piece  
In oktober stond de in 2020 al uitgestelde tournee gepland van de voorstelling The Black Piece in 
China en Korea. Opnieuw hebben we moeten concluderen dat het niet haalbaar was en proberen we 
die alsnog te verplaatsen naar november 2022. Het lijkt er echter op dat de situatie in China en Korea 
er niet gunstiger op is geworden en dat de kans aanwezig is dat deze tournee in zijn geheel van de 
agenda verdwijnt.  
 
Creating Joy 
Creating Joy zou het begin worden van een proces van herbronnen, genieten en herwaarderen van 
de kleine dingen en relaties die soms naar de achtergrond verschuiven in tijden van persoonlijk leed, 
afscheid nemen en verlies. Veerkracht tonen, plezier ervaren, betekenis zoeken. Het zijn deze 
menselijke behoeftes die in dit traject op de voorgrond zouden treden. De zaken die je telkens weer 
in beweging zetten als kunstenaar, hoe zwaar en persoonlijk ingestoken de thematiek van je 
voorstellingen ook is. 
 
Maar de coronacrisis zette deze ideeën behoorlijk onder druk. Een globale, universele gebeurtenis 
laat het perspectief kantelen: het universele wordt persoonlijk in plaats van andersom. Creating Joy 
is geen ‘gewone voorstelling’. De structuur is fragmentarisch, schetsmatig. Associaties met een 
talkshow duiken op. Maar ook met een logboek, een verslag van dagelijkse handelingen, op zoek 
naar betekenis, plezier en de wil om door te gaan. Hoe je troost, kracht en rust in je hoofd kunt 
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vinden in simpele, fysieke handelingen: een brood bakken, een massage, zonnestralen in het 
voorjaar, een goed gesprek.  
 
When a summer day ends in rain and the scent of past prevails, 
When you call out through the woods and a deer recalls its name, 
When a part of you remains in the memory of a loved one 
These are times to cherish and things to live for. 
(Dez Mona, A Part Of Us All) 
 
Opnieuw toont Ann Van den Broek de wereld op toneel en daarbuiten in een bijzondere mix van 
realtime- en vooraf gefilmde beelden met performance in de zaal. Aan elkaar gesmeed door een host 
die als een ware ‘master of ceremony’ de avond leidt. Er zijn mondmaskers, schermen, een mobiel en 
compact decor, anderhalve meter afstand én thuiswerkende dansers die via een livestream toch 
aanwezig zijn. Daarmee wordt Creating Joy ook een verslag over hoe je dat doet, theater maken in 
een onzekere tijd. Een tijd die veel vraagt van het aanpassingsvermogen van choreograaf en 
performers. Immers, wel of geen bezoekers in de zaal, uitstel of zelfs afstel hangt als een zwaard van 
Damocles boven elke voorstelling. Begin dan maar eens met plezier en goede moed aan een nieuw 
project.  
 
Met kunst- en vliegwerk is het maakproces in januari en februari ondanks de lockdown en 
beperkingen goed verlopen. Wat helaas wel jammer was is dat het idee om ook een meer open 
relatie te onderhouden met publiek en professionals in die fase helaas door de maatregelen niet kon 
plaatsvinden. Omdat ook duidelijk werd dat de première niet op de geplande datum kon 
plaatsvinden is er voor gekozen om een registratie tot film te monteren en die als digitale première 
in te zetten. Ondanks de annulering van de eerste reeks in de tournee hadden we goede hoop dat we 
nog gelegenheid zouden hebben om de tournee opnieuw te plannen en dat is ook gelukt, maar 
doordat de maatregelen voor de cultuursector pas als laatste werden versoepeld is er uiteindelijk 
toch een streep gegaan door de hele tournee. Slechts drie keer kon de voorstelling live worden 
gespeeld, waaronder gelukkig een maal in onze thuisstad Rotterdam. Dat blijft een zeer frustrerend 
gegeven juist omdat we deze herkenbare en luchtige voorstelling graag hadden willen delen met het 
publiek als lichtvoetig commentaar op een bijzondere periode. Gelukkig is de research en de ervaring 
van dit onderzoeksproject niet verloren gegaan, maar is die uiteindelijk verwerkt in de nieuwe 
voorstelling Joy Enjoy Joy. 
 
Joy Enjoy Joy 
Voor de tweede helft van 2021 hadden we allemaal goede hoop dat we met vaccinaties en 
opgebouwde weerstand een normaal seizoen zouden starten. Helaas liep dat toch weer anders. In 
september en oktober konden we gelukkig optreden maar november werd al moeilijker. In 
december ging helaas alles in Nederland weer op slot. Voor die periode hadden we gelukkig gepland 
om de creatie en repetities voor de nieuwe voorstelling Joy Enjoy Joy te starten. Het betekende dat 
we wel hebben kunnen doorwerken, ondanks zeer beperkende regels en met voor dansers zware 
omstandigheden (mondkapjes en strikte regels over contacten en activiteiten buiten het werk).  
 
In Creating Joy was een begin gemaakt met het onderzoek naar dat wat ons de moed en energie 
geeft om de draad weer op te pakken na een periode waarin we rake klappen hebben moeten 
incasseren. Na zware thema’s zoals in Memory Loss en Accusations was het voor Ann Van den Broek 
tenslotte tijd dit schijnbaar lichter thema te verwerken in een voorstelling.  
 
Ann Van den Broek heeft zich voor Joy Enjoy Joy onder andere laten inspireren door de lichaamstaal 
van Tom Barman, frontman van de Belgische band dEUS. Ook zijn er citaten van hem verweven in de 
voorstelling, die zijn voortgekomen uit een gesprek dat Ann Van den Broek en de Vlaamse muzikant 
voerden in de onderzoeksfase voor Joy Enjoy Joy, aangevuld met de zangstem van Gregory Frateur.  
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“Alles moet constant bewegen. On the move en geen stilstand. Daar hebben we genoeg van gehad.” 
(Ann Van den Broek) 
 
Het maakproces kon zoals gezegd plaats vinden in de laatste maanden van 2021. In januari 2022 is de 
première gepland en de daaropvolgende tournee. Vooruitlopend op ons verslag van 2022 kan al wel 
gezegd worden dat we door het oog van de naald zijn gekropen en dat wat we in 2021 konden 
maken onder bizarre omstandigheden in 2022 wordt getoond onder misschien nog wel vreemdere 
condities. 
 
Overige opties en plannen  
Er was in 2021 maar beperkt ruimte om buiten de geplande voorstellingen om nog nieuwe 
verbindingen aan te gaan of eigen projecten te ontwikkelen. Er zijn wel plannen geweest voor 
bijzondere edities van voorstellingen met gasten of aanvullende performances maar de tijd en ruimte 
om dat te realiseren was er dit jaar niet. Dat reden daarvoor was tweeledig. Door de vele 
annuleringen en het omboeken van voorstellingen komt het er feitelijk op neer dat elke voorstelling 
eigenlijk twee keer geproduceerd werd. Het is elke keer weer kijken of iedereen beschikbaar is, 
opnieuw reizen en verblijven boeken en afspraken vastleggen. Het trok een zware wissel op 
organisatie en betrokkenen waardoor er in de organisatie te weinig capaciteit over bleef om nieuwe 
projecten op te starten en te ontwikkelen. Tegelijk liepen we ook tegen de situatie aan dat de 
mogelijkheden om dat te doen beperkt waren. Covid maatregelen beperkten de bewegingsvrijheid 
voor aanvullende programma’s die niet uitgingen van een statische theateropstelling, internationale 
contacten waren huiverig om afspraken te maken binnen de onvoorspelbare situaties en 
reisbeperkingen en uitval door ziekte maakten het al een uitdaging om de reguliere activiteiten rond 
te krijgen. Veel van de plannen en ideeën zijn dan ook uitgesteld tot 2022. 
 

5. Positionering in het veld 
 
Onderzoek 
The Memory Loss Collection is een eerste verwerking van een intensievere onderzoeksfase in een 
reeks van voorstellingen geweest. Dat onderzoek is in 2020 afgerond, maar de methode om meer 
verdieping te zoeken door onderwerpen in meerdere fases voor het voetlicht te brengen kreeg in 
2021 een vervolg met het thema Joy. De diepgang en verbreding die dit aanbrengt is een kwaliteit 
die we willen vasthouden en verder ontwikkelen komende jaren. Het vraagt wel extra ruimte en 
aandacht om dat goed te doen maar we maken zorgvuldig keuzes die dat proces op gang houden.  
 
Lokale binding Rotterdam 
WArd/waRD werkt vanuit de twee standplaatsen Rotterdam en Antwerpen, en het versterken van de 
band met Rotterdam staat nog steeds hoog op de agenda. Het gezelschap voelt zich thuis bij het 
artistieke aanbod van Theater Rotterdam, en vindt er de ruimte en enthousiasme om samen te 
investeren in relaties met de stad. Het veelzijdige en meerdaagse programma zoals dat bedacht was 
voor december 2020 in het kader van de Memory Loss Collection was in zijn geheel gericht op 
verbinding met de stad omdat het met name gericht was op lokale doelgroepen uit zorg, onderwijs 
en politiek. Helaas kon dat niet doorgaan. Ook voor 2021 stonden dit soort Rotterdamse activiteiten 
op de agenda, onder andere een uitgebreid programma van lezingen, performances en sociale 
activiteiten rond de première van Creating Joy. Het op Rotterdam gerichte fonds Droom en Daad 
heeft ons daar ruimhartig bij gesteund, maar helaas hebben we tot nog toe de activiteiten steeds 
moeten uitstellen. Dat is zelfs voor de première van Joy Enjoy Joy in februari 2022 nog het geval, 
waar we wel mogen optreden, maar een evenementachtig programma nog niet kan. In de tweede 
helft van 2022 pakken we de activiteiten in Rotterdam met extra intensiteit weer op om ook ons 
Rotterdamse publiek weer te kunnen bedienen. 
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Internationaal erkenning  
Het jaar 2021 is wat het internationale programma betreft, net als 2020, een jaar waarin de grenzen 
letterlijk begrenzingen werden. Het pendelen tussen Nederland en België waar we zo gewoon aan 
zijn werd al een opgave, laat staan het verkeer naar andere landen om ons heen. Internationaal 
geplande voorstellingen werden opnieuw geannuleerd of uitgesteld en de focus lag vooral op 
mogelijkheden in 2022 en verder. Vraagstukken rond duurzaam internationaal programmeren 
nemen we steeds meer mee in onze afwegingen en de inzet voor coproducties. We blijven zoeken 
naar ruimte voor versteviging en uitbreiding van het aantal buitenlandse contacten met in gedachte 
langdurige relaties, betrokken partners en structurele opbouw van publiek en communities. Daar is 
gelukkig wel resultaat geboekt, dus we kijken met goede verwachtingen over de grens van 2021.   
 
Talentontwikkeling en educatie 
Ook op het vlak van educatie en talentontwikkeling moeten we concluderen dat de effecten van 
Corona ernstig zijn. Audities, workshops en begeleiding van jonge makers is zo goed als stilgevallen 
omdat de maatregelen de interactie met studenten, talenten en makers in de weg zit. De 
voorzichtigheid die nodig was om zelf te kunnen blijven werken belemmert onmiddellijk ook dat 
aspect van onze praktijk en ook onderwijsinstellingen waren ofwel gesloten ofwel beperkt in hun 
mogelijkheden. Op dat vlak moet 2021 dus gezien worden als een verloren jaar. We zien daar vooral 
ook een ernstig effect op een jonge generatie dansers en dansmakers omdat die gewoonweg een 
deel van hun ontwikkeling mislopen. We voelen de verantwoordelijkheid om te investeren in 
opleiding en ontwikkeling en pakken dat in 2022 weer volwaardig op. 
 

6. Realisatie voorgenomen prestaties 2021 
 
Producties 
In 2021 bracht WArd/waRD een nieuwe (co)productie uit, het eerder besproken Creating Joy. In het 
verslagjaar waren drie reprises gepland, Danse Mutante onder leiding van de Canadese Melanie 
Demers en Memory Loss stonden meerdere keren geprogrammeerd. The Black Piece zou in reprise 
gaan tijdens een tournee naar Shanghai en Seoul. Helaas hebben we alleen Memory Loss een achttal 
keer kunnen spelen.  
 
Aantal voorstellingen 
In 2021 heeft WArd/waRD 11 reguliere voorstellingen gespeeld en 6 digitale presentaties 
gerealiseerd. Er zijn 39 voorstellingen geannuleerd (waaronder 8 voorstellingen twee keer) en een 
viertal projecten voortijdig afgebroken. We hebben tijdens de monitorgesprekken al aangekaart bij 
het Fonds Podiumkunsten dat dit een ernstig effect heeft op onze prestaties en dat de komende 
jaren een coulante beoordeling van het aantal geplande speelbeurten een noodzaak zal blijven 
omdat de druk op theaters om voorstellingen in te halen of nieuw te boeken leidt tot extra 
concurrentie en scherpere keuzes in de theaters waardoor de spoeling voor iedereen dunner wordt. 
Dit heeft onvermijdelijk een langdurig effect op de lengte van speellijsten en daarmee op 
publieksbereik en omzet. 
 
Spreiding 
Van de 35 geplande fysieke voorstellingen werden er 24 in Nederland gepland en 11 in het 
buitenland. Ook stonden er 6 online voorstellingen op het programma. Er is 1 voorstelling in 
Rotterdam gerealiseerd, 2 zijn er geannuleerd en van 2 andere is de ontwikkeling voortijdig 
afgebroken doordat de omstandigheden realisatie niet toelieten. 
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   Gerealiseerd Geannuleerd Afgebroken  
Standplaats  1  2  2 
Buiten standplaats 6  26  0 
Buitenland  4  11  2 
Online   6  0  0 
    
Totaal   17  39   4 
  
Bezoekersaantallen 
Ook in 2021 staan de bezoekcijfers in geen enkele verhouding tot de reguliere praktijk. De 
voorstellingen van WArd/waRD trokken 1.607 bezoekers. Het gemiddelde bezoekersaantal in 2021 
bedroeg 91 bezoekers per voorstelling. Het aantal likes op de Facebookpagina is geleidelijk aan 
toegenomen naar 2614 en het aantal volgers bedraagt 2645 op 31 december 2021. 
 

7. Marketing en publiciteit 
 
WArd/waRD richt zich op een cultureel geïnteresseerd publiek dat op ontwikkeling en vernieuwing is 
gericht. Het bestaat uit studenten, professionals en algemeen publiek met een sterke belangstelling 
voor theater, beeldende kunst, mode en dans. Per voorstelling benadert WArd/waRD samen met de 
theaters deze doelgroepen. Daarbij zetten we gericht in op een cultureel divers publiek. Voor 
theaters en lokale promotie gebruikt WArd/waRD drukwerk zoals flyers en posters en lokale media. 
Er is met name in 2021 consequent ingezet op social media, online advertenties en events. 
WArd/waRD brengt digitale nieuwsbrieven uit met meer achtergrondinformatie over de activiteiten. 
WArd/waRD ziet ook de potentie van online voorstellingen voor het bereiken van een breed en 
divers publiek. De ervaringen uit dit jaar worden verder onderzocht en uitgezet op het gebied van 
marketing en promotie. Onze website is inmiddels ook geschikt gemaakt voor de streaming en online 
verkoop van voorstellingen. 
 

8. Organisatie en ontwikkeling 
 
De organisatie is het afgelopen jaar vooral gericht geweest op het op de rails houden van 
voorstellingen en repetities. Met vereende krachten is er voor gezorgd dat alle geplande activiteiten 
zoveel mogelijk door konden gaan, afgelastingen konden worden verplaatst of publiek werd 
geïnformeerd als voorstellingen wegvielen. Het was soms op de grens van wat haalbaar was, en trok 
een zware wissel op uithoudingsvermogen en flexibiliteit van medewerkers en dansers. Het heeft 
geleid tot erkenning van de complexiteit en de inzet van iedereen en daarmee een sterker gevoel van 
verbondenheid met organisatie en artistieke uitgangspunten van WArd/waRD. Daar kunnen we wel 
op verder bouwen in 2022 als we weer inzetten op de structurele versterking van de organisatie.. 
 
Governance Code Cultuur 
Stichting WArd/waRD hanteert het bestuur-directiemodel waarbij de Governance Code Cultuur 
uitgangspunt is bij het inrichten en handelen van het bestuur. Vanuit de artistieke en ideologische 
basis is het vanzelfsprekend dat de organisatie zoekt naar wegen om een transparante, veilige en 
zelfkritische organisatie te zijn. De Governance Code Cultuur biedt op bestuurlijk vlak passende 
richtlijnen voor het waarborgen van onafhankelijke controle en ruimte voor kritische verhoudingen. 
Het bestuur-directiemodel vormt een stabiele basis voor de organisatie vanwege betrokken 
bestuurders die als klankbord fungeren voor de artistiek en algemeen directeur Ann Van den Broek 
en voor de zakelijke leider en tegelijk kritisch blijven op verantwoordelijkheden en risico’s. Het 
bestuur heeft oog voor de rol van werkgever richting werknemers en zorgt voor een open en 
transparant klimaat. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen 
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functioneren als goede bestuurders en geeft op verantwoorde wijze invulling aan zijn taken. Het 
bestuur hanteert naast de statuten van de organisatie een bestuursreglement. Voor de opvolging en 
invulling van bestuursfuncties maakt het bestuur gebruik van de profielschets waarin is vastgelegd 
welke posities en rollen er vertegenwoordigd moeten zijn. Het bestuur houdt bij nieuwe 
aanstellingen rekening met een evenwichtige samenstelling op basis van leeftijd, geslacht en 
culturele achtergrond. Op regelmatige basis worden zowel bestuursreglement als bestuurlijk profiel 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.  
 
Bestuur 
Het stichtingsbestuur vergadert gemiddeld vier keer per jaar. Afgelopen jaar is dat gedeeltelijk live 
geweest en af en toe online. Samenstelling per 31 december 2021: Hugo Bongers (voorzitter, 
infunctietreding 7 januari 2016); Pim Jansen (penningmeester, infunctietreding 22 november 2018); 
Jacqueline de Jong (lid, infunctietreding 1 september 2016); Karen Welling (lid, infunctietreding 27 
november 2017); secretaris (vacant); René Burgler (lid, infunctietreding november 2020). 
 
Directie 
De directie van Stichting WArd/waRD bestaat uit algemeen directeur/artistiek leider Ann Van den 
Broek. Zij heeft al jaren bewezen in staat te zijn de organisatie mee te nemen in het artistieke traject 
dat zij voor ogen heeft. Daarbij staat oorspronkelijkheid, artistieke ontwikkeling en onderzoek 
centraal. De zakelijk leiding is sinds 2018 in handen van Arjan van Meeuwen. Met de accenten op 
financiën, personeelszaken en productieplanning vormt hij een waardevolle aanvulling op de directie 
en een borging voor de scheiding van verantwoordelijkheden op artistieke en zakelijk vlak. Er vindt 
regelmatig overleg plaats tussen penningmeester en zakelijk leider waarmee ook meteen een 
controleerbare scheiding is aangebracht tussen de verantwoordelijkheden van artistiek directeur en 
zakelijk leider. Functioneringsgesprekken met directie vinden jaarlijks plaats.  
 
Personeel 
Medewerkers van het gezelschap komen zowel uit Nederland als uit Vlaanderen. Het team van 
WArd/waRD bestaat uit vijf personen (3,7 fte wanneer alle posities zijn ingevuld, 3,3 fte in 2021). 
Zowel artistiek directeur als zakelijk leider werken aan de ontwikkeling en aansturing van de 
organisatie en de opzet van het programma. Bij de ontwikkeling van nieuwe producties en de 
uitvoering krijgen zij steun van de directie-assistent/producent. Ook is er een medewerker voor 
financieel-administratieve ondersteuning. De functie van communicatiemedewerker die 
verantwoordelijk is voor de promotie en publicitaire ondersteuning is in 2021 door omstandigheden 
slechts zeer kort ingevuld geweest. Vanaf 2022 is er een nieuwe medewerker aangesteld zodat we 
vanaf dat moment weer in de gelegenheid zijn extra aandacht en tijd te schenken aan verdieping en 
profilering. In 2021 is de zakelijk leider voor onbepaalde tijd in dienst gekomen.  
De beheersorganisatie vormt vooral het faciliterende deel van de organisatie van een 
dansgezelschap. De dansers, musici en acteurs (3,9 fte verspreid over een vijftiental performers) 
vormen artistiek gezien de kern van de organisatie en zijn een bepalend aspect in het realiseren van 
de kwaliteit die het werk van Ann Van den Broek onderscheidend maakt. Juist vanwege het belang 
van deze groep onderschrijft WArd/waRD volledig het belang van goede arbeidsvoorwaarden in de 
culturele sector en specifiek in de dans. Om hier actief invulling aan te geven is WArd/waRD 
aangesloten bij de werkgeverskoepel NAPK en onderschrijft de uitgangspunten voor de Fair Practice 
Code in de theatersector. De CAO Toneel en Dans vormt het uitgangspunt voor de beloning en 
arbeidsvoorwaarden.  
 
Fair Practice (inzet steunmaatregelen voor behoud van werkgelegenheid en compensatie zzp’ers) 
De Corona steunpakketten die via de Rijksoverheid worden toegekend hebben ons in de gelegenheid 
gesteld om onze medewerkers, waaronder ook de freelancers zoveel mogelijk aan het werk te 
houden. Daarmee hebben we zo goed mogelijk voldaan aan de inzet om zzp’ers te compenseren 
voor geannuleerde opdrachten en om nieuwe opdrachten te geven aan makers en uitvoerenden, 
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zodat de sector draaiende blijft. We hebben met die reden ook extra ingezet op repetities voor zowel 
dansers als technici. 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. 
 
Covid toelichting specifiek: 
Dansers die voor voorstellingen die uiteindelijk werden geannuleerd geboekt stonden hebben 
gewoon hun arbeidsovereenkomst gekregen en voor de dagen die ze zouden werken hun reguliere 
salaris ontvangen. Geplande repetities met nieuwe dansers voor reprises werden voortgezet in de 
periode dat niet kon worden opgetreden om zo toch werk en salaris te garanderen. Hetzelfde gold 
voor een initiële onderzoeksweek voor Joy Enjoy Joy in juni en september met dansers en musici. 
Ook de ondersteunende techniek werd voor die periode ingehuurd. De tournee met The Black Piece 
naar Shanghai en Seoul werd geannuleerd, maar de dansers werden voor de volle periode die 
daarvoor stond gecompenseerd. In alle gevallen waar dansers werden gecompenseerd of ingezet 
gold dat ook voor de technici die als freelancers stonden ingeboekt. In alle gevallen hebben we geen 
onderscheid gemaakt tussen het doorbetalen van mensen in loondienst of zzp’ers. Dit zijn 
voorbeelden van het trickle down effect waar de minister op hoopte met deze steunmaatregel.  
 
Omscholingsregeling Dansers Nederland 
WArd/waRD hecht veel waarde aan de Omscholingsregeling Dansers Nederland (ODN) die zich richt 
op het ondersteunen van dansers bij het vinden van toekomstmogelijkheden na het einde van hun 
carrière. WArd/waRD draagt de voor de dansers vastgestelde bijdrage af aan ODN, conform de 
afspraken in de CAO. WArd/waRD heeft ook meegesproken over de duurzame ontwikkeling van het 
ODN en is blij dat er vanaf 2022 een definitieve oplossing is voor de financiering van de regeling via 
een eigen cao. 
 
Wet Normering Topinkomens 
Conform de WNT-norm is het bezoldigingsmaximum in 2021 per hele fte € 209.000. Geen van de 
medewerkers van WArd/waRD heeft afgelopen boekjaar een salaris genoten dat hoger is dan de 
WNT-norm.  
 
Code Diversiteit en Inclusie 
Stichting WArd/waRD onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie en richt zich daar op bij de 
invulling van personeel, programma, publiek en partners. WArd/waRD kent een divers en 
internationaal samengesteld ensemble waarbij de dansers en performers achtergronden hebben in 
verschillende delen van de wereld. In het programma van WArd/waRD zit aandacht voor diversiteit 
van nature al ingebouwd. Vraagstukken omtrent seksualiteit, vrouw/man verhoudingen, jeugd en 
ouderdom, en de daarop afgestemde groep dansers maakt dat diversiteit onderdeel is van de 
onderwerpen die geadresseerd worden. De grote uitdaging voor zowel gezelschappen als theaters is 
meer diversiteit ontwikkelen in de samenstelling van het publiek. Dat vraagt om nieuw beleid waar 
we met een nieuwe medewerker publiekswerking onze eigen bijdrage aan leveren. 
 
Huisvesting 
Rotterdam is onze uitvalsbasis en thuishaven. We werken met Theater Rotterdam samen en hebben 
in het theater ook de beschikking over een kantoorplek waar we onze activiteiten kunnen opzetten 
en produceren. Ook in Antwerpen werkten we samen met een theater, te weten ccBerchem. Dit 
theater was vele jaren onze vaste plek voor de Vlaamse premières en tegelijk een partner die 
coproducent was en investeerde in onze ontwikkeling. Naast het voorzien in repetitieruimte voor de 
nieuwe producties bood ccBerchem ons ook een kantoorruimte die we konden gebruiken naast ons 
kantoor in Theater Rotterdam. Voor ccBerchem begon 2021 met een koerswijziging die ook een 
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heroriëntatie betekende op nieuwe en bestaande samenwerkingen. Het betekende voor 
WArd/waRD ook dat er een einde kwam aan de samenwerking omdat er voor beide partijen niet veel 
ruimte meer zat om verder te ontwikkelen binnen die samenwerking. Enerzijds biedt het ons ruimte 
onze positie binnen Antwerpen opnieuw vorm te geven, maar anderzijds stelde het ons wel voor een 
acuut vraagstuk met betrekking tot onze kantoorruimte. Met een inspirerende zoektocht in het 
Antwerpse culturele veld zijn we uitgekomen bij het Zuiderpershuis, een 19de -eeuws industrieel 
monument dat een culturele bestemming heeft. In oktober hebben we daar een eigen kantoor 
betrokken dat voorziet in 4-5 werkplekken en archiefruimte. Ook zijn we in de gelegenheid om 
incidenteel gebruik te maken van vergaderzalen en culturele ruimtes. We zien het als een kans 
nieuwe verbintenissen aan te gaan met andere organisaties en presentatieplekken.  
 
Cultureel ondernemerschap 
WArd/waRD heeft structureel aandacht voor goed ondernemerschap. Er wordt blijvend gekeken 
naar een goede mix van inkomsten en activiteiten waardoor risico’s gespreid worden. De eigen 
inkomsten bestonden in 2021 voor het grootste deel uit vergoedingen door coproducenten. De 
inkomsten uit verkoop nationaal en internationaal, normaal goed voor ongeveer een kwart van de 
inkomsten, zijn zo goed als stilgevallen met de beperkte speelmogelijkheden en de aangepaste 
uitkoopsommen en compensatievergoedingen. In 2021 zijn de inkomsten uit bijdragen van private 
fondsen ook terug gevallen. Dat heeft vooral te maken met de beperkte ruimte voor het ontwikkelen 
van nieuwe projecten en daarmee de mogelijkheden die externe middelen via fondsen te werven. In 
2022 zullen we daar weer extra inzet op plegen. De eigen inkomsten bedroegen uiteindelijk 25 
procent van de totale baten (Dat komt neer op 58% matching van de subsidie van het Fonds 
Podiumkunsten). Dat ligt helaas onder de norm die we onszelf stellen en tevens onder de praktijk van 
de jaren voor Corona waar we een percentage rond de 50 procent haalden. 
 

9. Exploitatieresultaat en financiële positie 2021 
 
Begroting 
Ook in 2021 was net als in 2020 een begroting voorzien die rond de € 800.000 uit zou komen. Door 
het wegvallen van vrijwel alle serieuze inkomsten uit verkoop, en dit keer met name de nationale 
verkoop is een groot deel van die geplande omzet niet gerealiseerd. Met de Coronasteun van het FPK 
is uiteindelijk toch een omzet tot stand gekomen die nog in de buurt kwam van de oorspronkelijke 
jaarbegroting uit onze aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2021-2024. Waar 
nodig zal een toelichting gegeven worden op de gerealiseerde cijfers. 
 
Balans en resultaat 
Het jaar 2021 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 31.976. Daardoor bedraagt het 
eigen vermogen € 154.195 per 31 december. Dat is opgebouwd uit een aantal reserveringen, een 
bestemmingsfonds FPK en de algemene reserve. In verband met de onderprestatie op de grote zaal 
voorstellingen was in 2021 een bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten aangemaakt voor een 
bedrag van € 38.000. Het Fonds Podiumkunsten was het niet eens met onze verrekening van de 
overprestatie op de kleine en middelgrote zalen en heeft gesteld dat we het gehele bedrag van de 
onderprestatie op de grote zaal als bestemmingsfonds dienen op te nemen. We stellen de balans 
volgens deze eis bij per 1 januari 2021. Dat doen we door de reserves die in 2020 zijn aangemaakt vrij 
te laten vallen per 1 januari en die toe te voegen aan het bestemmingsfonds FPK. Tevens boeken we 
op 1 januari een bedrag van € 7.000 af op de algemene reserve om te voldoen aan de eis van een 
bestemmingsfonds van € 120.000.  
 
WArd/waRD heeft in 2021 ook uitgaves gedaan die toe te schrijven vallen aan uitgestelde kosten uit 
de periode waarover dit bestemmingsfonds loopt en waarvoor we toestemming vragen om dat af te 
boeken op het bestemmingsfonds FPK per 31 december 2021 omdat het geld werd ingezet voor de 
activiteiten waarvoor het oorspronkelijk werd toegekend.  
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Ten eerste gaat het om aanzienlijke kosten die gemaakt werden voor de afronding van het project 
Memory Loss. Het gaat om kosten die samenhangen met het spelen van die voorstelling in vooral 
grote zalen. In totaal is er een tekort van € 44.211 op deze kostenplaats waarvan we voorstellen om  
de dekking te realiseren door dat bedrag te laten vrijvallen uit het bestemmingsfonds FPK.  
We vragen ook toestemming om een bedrag van € 40.000 vrij te laten vallen uit het 
bestemmingsfonds ten behoeve van de productiekosten van Creating Joy. We zouden namelijk een 
groot deel van het bestemmingsfonds inzetten voor de dekking van de kosten voor uitgestelde 
voorstellingen en repetities uit 2020 die worden ingehaald in 2021. Vanuit de Covid steun van het 
FPK was in 2020 al  een bestemmingsreserve Covid aangemaakt voor een bedrag van € 50.000. 
Onder de reservering worden twee projectbudgetten geschaard, te weten een productiebudget voor 
Creating Joy en een productiebudget voor The Black Piece. 
 
De bestemmingsreserve Creating Joy was nodig omdat de hele creatieperiode voor de nieuwe 
voorstelling Creating Joy is verplaatst van 2020 naar de maanden januari t/m half maart 2021. Het 
betekent dat we in die periode verwachten dat we al meer dan € 40.000 kosten maken voor inhuur 
van dansers en technici. Dat is nog even los van componisten, decorontwerp, licht en geluidontwerp 
en overige extra inhuur van zzp-ers. We zijn van mening dat we daarmee kosten maken die nog 
samen hangen met onze prestaties uit de afgelopen periode 2017-2020 en dat we daarom vragen 
dat vrij te mogen laten vallen uit het bestemmingsfonds FPK zoals dat is vastgelegd per 1 januari 
2021. Het zou betekenen dat per 31 december 2021 het bestemmingsfonds FPK wordt 
afgewaardeerd met € 84.211 naar € 35.789.  
 
De bestemmingsreserve The Black Piece die was gemaakt in 2020 is niet meer nodig voor de reprise. 
We hebben in 2021 al een drietal extra nieuwe dansers kunnen inwerken om de voorstelling aan te 
leren. Die kosten hebben we uit de exploitatie 2021 kunnen bekostigen.  
 
Risicoreserve ziekteverzuim/onvoorziene personeelskosten  
Vanwege de ervaring in 2020 met langdurig verzuim en de mogelijke risico’s i.v.m. de huidige 
onzekere tijden moeten ook het risico van uitval van personeel en extra vervanging verkleinen. Om 
verloop of verzuim in deze tijd op te vangen leggen we opnieuw een risicoreserve 
ziekteverzuim/onvoorziene personeelskosten aan van € 5.000.  
 
Bestemmingsfonds FPK 2021-2024 
Er wordt een bestemmingsfonds FPK 2021-2024 aangelegd op basis van de instructies in het 
handboek. Het betreft een correctie op basis van de verhouding tussen het aandeel subsidie van FPK 
en de overige omzet. In 2021 wordt er een bedrag van € 17.935 toegevoegd aan het 
bestemmingsfonds. 
 
Algemene reserve 
Het resterende resultaat en de vrijgevallen reserveringen worden toegevoegd aan de algemene 
reserve die daarmee stijgt naar € 95.471. Als het FPK akkoord gaat met de voorgestelde 
balansaanpassingen dan komen onze reserves op een niveau waarop de bedrijfsvoering minder snel 
in gevaar komt en we een redelijke buffer hebben om incidentele tegenvallers op te vangen. 
Misschien dat daar dan voor WArd/waRD een van de weinige lichtpuntjes zit in 2021. 
 
Inkomsten 
De inkomsten uit verkoop van voorstellingen bedroegen € 65.631 waarvan € 24.390 uit verkoop in 
Nederland en € 41.240 internationaal. Dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar, maar de verhouding 
nationaal/internationaal is precies omgekeerd. De coproductiebijdragen betreffen financiële 
bijdragen van verschillende (internationale) theaters aan te creëren producties. Er zijn twee vaste 
coproducenten; Theater Rotterdam en ccBerchem (eindigt per 31 december 2021). Zij ondersteunen 
alle producties met een vast bedrag per jaar en geven hun bijdrage in ruil voor naamsvermelding en 
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premièrerechten. WArd/waRD ontving in 2021 de volgende coproductiebijdragen: Theater 
Rotterdam, € 35.000 (vaste coproducent); ccBerchem, € 27.500 (vaste coproducent). In 2021 heeft 
WArd/waRD € 6.000 ontvangen aan subsidie van het Letterenfonds voor een HR-onderzoek. Van 
stichting Droom en Daad is een bijdrage ontvangen van € 7.500 voor een aanvullend programma, 
maar omdat we niet in de gelegenheid waren dat uit te voeren moeten we toestemming krijgen om 
dat in 2022 te besteden. Vanwege die onzekerheid wordt het pas geboekt als het project 
gerealiseerd kan worden. Voor nu is het bedrag geboekt op vooruit ontvangen subsidies en nog 
geboekt als schuld. 
 
Bijdragen uit publieke middelen 
De structurele bijdrage van het Fonds Podiumkunsten bedraagt na indexering € 431.577. Verder is er 
een bedrag van € 85.900 ontvangen van het Fonds Podiumkunsten vanuit de verschillende 
ondersteuningspakketten voor organisatie, medewerkers en freelancers voor de gevolgen van 
Corona. Naast de bijdrage van het Fonds Podiumkunsten heeft WArd/waRD uit publieke middelen in 
2021 een bijdrage ontvangen van € 60.000. Dit betreft een bijdrage van de Gemeente Rotterdam ten 
behoeve van de voorstellingen Creating Joy en Joy Enjoy Joy en de positionering van deze reeks in 
Rotterdam.  
 
Omzet 
De totale omzet was € 769.443 en lag daarmee iets hoger dan in 2020, maar onder de beoogde 
minimale omzet van € 800.000 per jaar. Er zijn verder geen bijzondere schulden of vorderingen die 
een toelichting vragen. De liquiditeitspositie van stichting WArd/waRD heeft in 2021 niet onder druk 
gestaan. Het Coronasteunpakket van het FPK heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.  
 
Beheerslasten 
De beheerslasten fluctueren binnen de verwachte marges. De personele beheerslasten zijn iets 
anders samengesteld dan voorheen waardoor er een verschil is met de periode hiervoor. Dit ontstaat 
doordat we in de periode 2021-2024 de kosten van de artistiek directeur gedeeltelijk opvoeren bij de 
beheerslasten aangezien de artistiek directeur ook is aangesteld als algemeen directeur en dus ook 
werkzaamheden verricht in het algemeen belang van de organisatie. Om dat zichtbaar te maken 
zullen we een splitsing aanbrengen die in verhouding is tot de daadwerkelijke tijdsinvestering. Voor 
het afgelopen jaar is dat ongeveer 20 procent geweest wat overeen komt met een bedrag van € 
12.067 aan beheerskosten. De overige kosten worden geboekt op de activiteitenlasten en zijn daar 
terug te vinden. Ook is de aanpassing van het vaste salaris van de artistiek directeur nog niet door 
het bestuur vastgesteld waardoor er de stijging op dat vlak nog niet heeft plaatsgevonden. Verder 
zijn de kosten voor secretariaat en productie volgens verwachting. De kosten voor de medewerker 
communicatie zijn achter gebleven omdat de invulling van de vacature met vertraging werd ingevuld. 
De markt en de omstandigheden lieten een eerdere invulling niet toe waardoor er vooral gewerkt is 
met tijdelijke externe ondersteuning voor de meest acute werkzaamheden. De beheerslasten 
materieel zijn hoger dan begroot vanwege eenmalige extra kosten die samenhangen met de 
verhuizing naar een nieuw kantoor en de huurkosten die we daarvoor zijn gaan betalen. De 
automatiseringskosten zijn wat hoger dan voorheen omdat we eenmalig een investering gedaan 
hebben in het opzetten van een webwinkel en mogelijkheden voor streaming van voorstellingen. De 
administratiekosten zijn na de overgang naar een nieuw  verwerker vorig jaar weer terug naar het 
gewenste niveau. Verder hebben zich geen bijzondere situaties voorgedaan. 
 
Activiteitenlasten personeel 
Op de activiteitenlasten ontstaan de grote verschillen dit jaar. We hebben vanuit onze 
verantwoordelijkheid als werkgever gehouden aan de inzet om dansers en technici uit te betalen 
voor de dagen dat ze onder contract stonden of waar concrete toezeggingen voor gedaan waren. 
WArd/waRD kent geen doorlopende contracten en het betekent dat dansers alleen onder contract 
staan voor creatieperiodes of concrete speeldata.  
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De voorbereidingskosten personeel zijn substantieel hoger dan vorig jaar en ook hoger dan in de 
jaarbegroting. Dat heeft vooral te maken met het feit dat we dit jaar te maken hadden met twee 
volledig nieuwe producties die in creatie waren. In het begin van het jaar Creating Joy waarvan de 
creatie in 2020 was uitgesteld en werd doorgeschoven naar 2021. En aan het eind van het jaar de 
grote productie Joy Enjoy Joy die volledig in 2021 werd geproduceerd omdat de première al op 12 
januari stond gepland. Het betekende veel extra werk voor dansers, musici, technici, en alle andere 
artistiek betrokkenen. Ook werden de repetitieperiodes opgerekt en uitgebreid om voorstellingen 
aan te passen aan de eisen van het moment en om medewerkers ook van werk te voorzien.  
De personeelslasten uitvoering blijven dit jaar wat achter bij de begroting. De kosten dansers en 
musici uitvoering zijn wel gemaakt voor de vastgelegde voorstellingen omdat dansers en technici 
werden doorbetaald voor voorstellingen die werden geannuleerd en dat er extra werd gerepeteerd 
voor het aanpassen van voorstellingen aan de Coronaprotocollen. Dat ze toch lager uitpakken is 
verklaarbaar door het uitblijven van nieuwe projecten en incidentele oproepen voor uitvoeringen in 
het buitenland die dit jaar uitbleven. Wat duidelijk wordt is dat er in totaliteit meer personele lasten 
zijn betaald dan begroot. Dit is een goede indicatie dat de Coronasteun die werd toegekend voor het 
wegvallen van omzet en die diende voor het garanderen van inkomens van dansers, medewerkers en 
freelance opdrachtnemers op deze manier duidelijk is gerealiseerd.  
 
Activiteitenlasten materieel 
Dat er ondanks de hoge personele lasten toch een positief resultaat is geboekt heeft vooral te maken 
met het feit dat veel verwante materiele kosten voor uitvoering niet werden gemaakt. De grootste 
afwijking binnen de activiteitenlasten ligt op het vlak van reis en verblijf. Door alle annuleringen 
liepen wel de loonkosten door, maar vielen de reis- en verblijfskosten weg. De afwijking wordt nog 
versterkt door het feit dat met name internationale tournees werden afgelast die normaal een 
substantieel deel van de reis- en verblijfskosten met zich mee brengen. Ook op het gebied van 
marketing zijn er minder uitgaves gedaan vanwege de vele annuleringen waardoor 
advertentiecampagnes, posterdistributie en andere kosten niet gemaakt werden. Zoals gezegd in het 
activiteitenverslag konden veel educatieve of reflectieve activiteiten niet plaats vinden waardoor ook 
op dat vlak minder kosten werden gemaakt. Overige materiele kosten voorbereiding zijn voorzien 
volgens begroting. 
 

10. SWOT 
 
De kracht van de organisatie blijft liggen in de sterke artistieke kwaliteit waar choreograaf Ann Van 
den Broek al jaren garant voor staat. Dit in combinatie met een onvermoeibaar geloof in de 
verworven autonomie en het daaraan gekoppelde doorzettingsvermogen vormen de motor van de 
organisatie. Door steeds nieuwe producties te maken die enerzijds het persoonlijk verhaal vertellen 
en anderzijds ook aansluiten en reflecteren op de hedendaagse werkelijkheid en actualiteit behoud 
het werk kwaliteit en spreekt het programmeurs, publiek en critici aan. Het betekent dat het 
vertrouwen in de kwaliteit groot is en ook wordt waargemaakt waardoor theaters sneller hun besluit 
durven nemen. Een ander sterk punt is dat de organisatie een gemotiveerde en loyale groep dansers 
en musici om zich heen heeft verzameld, een stevig en betrokken bestuur kent en beschikt over een 
sterke directie die goed op elkaar is ingespeeld. In het afgelopen jaar is opnieuw aangetoond dat de 
kleine en flexibele organisatie zich goed kan aanpassen aan veranderende omstandigheden en 
complexe uitdagingen. 
 
Wat beter zou kunnen ligt vooral op het vlak van continuïteit. Dat betreft meerdere terreinen en 
onderdelen van de organisatie, het speelt onder andere in het opbouwen van langdurige relaties met 
theaters, in het vasthouden van betrokken medewerkers en het bieden van zekerheid op werk aan 
dansers, muzikanten en technici. Waar de compacte en wendbare organisatie enerzijds een voordeel 
is, betekent het met name op dit vlak dat het moeilijk is om dansers vast te houden als we niet geen 
vaste contracten kunnen bieden, om freelance technici met kennis van voorstellingen en cultuur 
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Geacht bestuur,

Ten behoeve van Stichting WArd/waRD heeft Force Finance de in dit rapport opgenomen jaarrekening 

over het boekjaar 2021 samengesteld.

De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de richtlijnen RJ 640 van de Raad voor de 

jaarverslaggeving 

en conform het Handboek Verantwoording voor meerjarige productiesubsidies 2021-2024 van het 

Fonds Podiumkunsten.
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Balans per 31-12-2021 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa 
Materiële vaste activa 11.573€             2.374€                

Vlottende activa 

Voorraden 650€                   1.105€                

Vorderingen 43.374€             104.382€           

Liquide middelen 265.554€           58.248€             
Totaal vlottende activa 309.578€           163.735€           

Totaal activa 321.151€           166.109€           

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen 

Algemene reserve 95.471€             9.219€                

Bestemmingsreserve Memory Loss -€                        20.000€             

Bestemmingsreserve Ziekteverzuim 5.000€                5.000€                

Bestemmingsreserve COVID -€                        50.000€             

Bestemmingsfonds FPK 2017-2020 35.789€             38.000€             

Bestemmingsfonds FPK 2021-2024 17.935€             -€                        
Eigen vermogen 154.195€           122.219€           

Langlopende schulden 112.425€           -€                        

Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers 14.712€             17.762€             

Af te dragen belastingen en premies 11.139€             1.468€                

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 28.680€             24.660€             

Totaal kortlopende schulden 54.531€             43.890€             

Totaal passiva 321.151€           166.109€           
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Functionele exploitatierekening over het jaar 2021 

BATEN 2021 Begroting 2021 2020

1a. Publieksinkomsten binnenland 

Recette -€                        -€                        332€                   

Uitkoop 5.775€                64.130€             39.842€             

Partage 18.615€             -€                        5.009€                

1b. Publieksinkomsten buitenland 41.240€             94.600€             17.499€             

1. Publieksinkomsten Totaal 65.631€             158.730€           62.682€             

2. Sponsorinkomsten -€                        -€                        -€                        

3a. Baten coproducties 117.359€           82.500€             51.909€             

3b. Overige Inkomsten 4.134€                9.150€                6.627€                

3. Overige Directe Inkomsten 121.493€           91.650€             58.535€             

4. Totaal Directe Inkomsten ( som 1 t/m3) 187.123€           250.380€           121.218€           

5. Indirecte opbrengsten -€                        1.000€                -€                        

6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden -€                        -€                        354€                   

6b. Bijdragen van bedrijven -€                        -€                        -€                        

6c. Bijdragen van private fondsen 4.843€                50.000€             77.500€             

6d. Bijdragen van goede doelen loterijen -€                        -€                        -€                        

6e. Overige private bijdragen -€                        -€                        -€                        

6. Overige bijdragen uit private middelen 4.843€                50.000€             77.854€             

7. Totaal Eigen Inkomsten 191.966€           301.380€           199.071€           

8. Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 517.477€           400.000€           505.752€           

9. Meerjarige subsidie provincie -€                        -€                        -€                        

10. Meerjarige subsidie gemeente -€                        100.000€           -€                        

11. Meerjarige subsidie overig -€                        -€                        -€                        

12. Overige bijdragen uit publieke middelen 60.000€             20.000€             25.000€             

13. Totaal bijdragen uit publieke middelen  577.477€           520.000€           530.752€           

14. Totale baten 769.443€           821.380€           729.823€           
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Functionele exploitatierekening over het jaar 2021 

LASTEN 

2021 Begroting 2021 2020

1. Beheerslasten personeel 162.723€           249.001€           115.590€           

2. Beheerslasten materieel 53.251€             49.200€             52.219€             

3. Totale beheerslasten 215.974€           298.201€           167.809€           

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 238.546€           132.500€           109.367€           

Activiteitenlasten personeel uitvoering 143.095€           193.900€           206.325€           

4. Activiteitenlasten personeel 381.641€           326.400€           315.692€           

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 87.435€             69.450€             43.369€             

Activiteitenlasten materieel uitvoering 31.612€             83.329€             68.163€             

Specifieke publiciteit 19.739€             26.000€             30.104€             

Educatie 850€                   18.000€             9.946€                

5. Activiteitenlasten materieel 139.635€           196.779€           151.582€           

66666.

6. Lasten Coproducties -€                        -€                        -€                        

7. Totaal activiteitenlasten 521.276€           523.179€           467.274€           

8. Totale lasten 737.250€           821.380€           635.083€           

9. Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering 32.194€             -€                        94.740€             

10. Saldo rentebaten/-lasten (217)€                  -€                        5€                       

11. Saldo bijzondere baten/lasten -€                        -€                        -€                        

12. Exploitatieresultaat 31.976€             -€                        94.745€             

RESULTAATBESTEMMING

Mutatie algemene reserve 93.252€             1.745€                

Mutatie bestemmingsreserve Memory Loss -€                        -€                        

Mutatie bestemmingsreserve Ziekteverzuim 5.000€                5.000€                

Mutatie bestemmingsreserve COVID -€                        50.000€             

Mutatie bestemmingsfonds FPK 2017-2020 (84.211)€            38.000€             

Mutatie bestemmingsfonds FPK 2021-2024 17.935€             

31.976€             94.745€             

Personele bezetting ( beheer + activiteiten)

Fte. Vast in dienst 0,84 0 0,0

Fte. Tijdelijk in dienst 2,41 3,4 3,3

Fte. Inhuur 4,47 6,5 3,1

Totaal fte. Personele bezetting 7,72 9,9 6,4

Vrijwilligers: aantal personen 0 0 0

Vrijwilligers: aantal fte 0 0 0
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Toelichting algemeen 

Algemeen 

De activiteiten van Stichting WArd/waRD bestaan voornamelijk uit het creeren en uitvoeren van dansvoorstellingen.  

WArd/waRD is een Nederlands-Vlaams gezelschap onder artistieke leiding van choreografe Ann Van den Broek. 

De Stichting is statutair gevestigd aan het Schouwburgplein 25, te Rotterdam. 

Bestuur 

Het bestuur van Stichting WArd/waRD bestond in 2021 uit:  

Voorzitter Hugo Bongers (in functie per 7 januari 2016) 

Penningmeester Pim Jansen (in functie per 22 november 2018) 

Lid René Burgler (in functie per 19 november 2020) 

Lid Jacqueline de Jong (in functie per 1 september 2016) 

Lid Karen Welling (in functie per 27 november 2017) 

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. 

Directie 

Algemeen directeur Ann Van den Broek 

Personeel 

De stichting heeft in het verslagjaar 12 werknemers in dienst gehad. 

Gelieerde instellingen 

De Nederlandse stichting WArd/waRD werkt samen met de Belgische vzw WArd/waRD

Stelselwijzigingen 

In 2021 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Vergelijkende cijfers 

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van vorig jaar. De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 

vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Jaarrekeningregime 

Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties

zonder winststreven" , het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2021-2024

van het Fonds Podiumkunsten, de Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SvR 2014) en de Wet

normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT). 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.  

Toelichtingen op posten in de balans en functionele jaarrekening zijn in de jaarrekening genummerd. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, 

verminderd met de afschrijvingen. 

De afschrijvingen worden op lineaire basis berekend aan de hand van de geschatte economische

levensduur van de activa en rekening houdend met een verwachte restwaarde. 

Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij, indien noodzakelijk, rekening

wordt gehouden met een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositio's met een looptijd korter dan

twaalf maanden.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De toerekening van de opbrengsten van dansvoorstellingen vindt plaats op basis van het speelmoment; 

in dat jaar worden de hiermee gerealiseerde opbrengsten verantwoord. De kosten van de productie

van de dansvoorstellingen behoudens de interne salariskosten die hiermee samenhangen worden 

bij een over jaareinde heenlopende voorstellingenreeks toegerekend aan het verslagjaar op basis van

een prorata verdeling van het totaal aantal dansvoorstellingen over beide jaren waarin zij plaatsvinden.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Winsten worden verantwoord in het 

jaar waarin de diensten zijn verricht.

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 

waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de 

daarmee samenhangende bestedingen zijn verricht. 

Subsidie of bijdragen die zijn verkregen inzake de herhuisvesting van de stichting of nadien worden

verkregen voor verbouw, verbeteringen aan de locatie of investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen 

worden verantwoord als bate in het jaar dat zij worden toegekend en door middel van een mutatie in de

resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserve Het Huis. Onttrekkingen aan de reserve

vinden plaats naar rato van de hiermee samenhangende afschrijvingen in de jaren na ingebruikname.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte levensduur van het actief.
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Toelichting op de balans per 31-12-2021 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

1. ICT/computers 2.316€         1.433€           

2. Apparatuur licht / geluid 9.257€         941€               

11.573€       2.374€           

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: 

Boekwaarde per 1 januari 2021 

Aanschafwaarde 01-01-2021 

Cumulatieve afschrijving 
Boekwaarde 01-01-2021 

Mutaties in 2021 

Investeringen 

Desinvesteringen* 

Afschrijvingen 
Totaal mutaties 

Boekwaarde per 31 december 2021 

Aanschafwaarde 31-12-2021 

Cumulatieve afschrijving 
Boekwaarde 31-12-2021 

Afschrijvingstermijnen afschrijvingtermijnen afschrijvingspercentage

1. ICT/computers 5 jaar 20

2. Apparatuur licht / geluid 5 jaar 20

10.784€                                  

(8.468)€                                   
2.316€                                     

9.926€                                     

(669)€                                       
9.257€                                     

ICT / computers 

1.925€                                     

-€                                             

(1.042)€                                   
883€                                        

Apparatuur licht/geluid 

-€                                              

(653)€                                       
8.316€                                     

8.969€                                     

1.433€                                     

957€                                         

(16)€                                         
941€                                         

ICT / computers Apparatuur licht/geluid 

8.859€                                     

(7.426)€                                   
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Toelichting op de balans per 31-12-2021 

ACTIVA - vervolg 31-12-2021 31-12-2020

VLOTTENDE ACTIVA 

 Voorraden 

Voorraad merchandise 650€            1.105€           

650€            1.105€           

 Vorderingen 

Debiteuren 

Saldo conform subadministratie debiteuren -€                  6.486€           

Voorziening debiteuren -€                  -€                    

Totaal debiteuren -€                  6.486€           

Te vorderen belastingen en premies 

Te vorderen omzetbelasting 11.803€       12.548€         

Vooruitbetaalde  pensioenpremies -€                  -€                    

Totaal te vorderen belastingen en premies 11.803€       12.548€         

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 17.072€       11.848€         

Betaalde borgsommen 500€            500€               

Nog te ontvangen bijdragen en subsidies 14.000€       73.000€         

Totaal overige vorderingen 31.572€       85.348€         

Totaal vorderingen 43.374€       104.382€       

Liquide middelen 

Kas 757€            780€               

Rabobank (rekening-courant) 64.547€       42.468€         

Rabobank (spaarrekening) 200.000€     15.000€         

PayPal 250€            -€                    

Betalingen onderweg -€                  -€                    

Totaal liquide middelen 265.554€     58.248€         
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Toelichting op de balans per 31-12-2021 

PASSIVA - vervolg 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen 
Algemene reserve 

Saldo per 1 januari 9.219€         7.474€           

Af: t.b.v. bestemmingsfonds FPK (7.000)€        

Bij: mutatie algemene reserve 93.252€       1.745€           

Saldo per 31 december 95.471€       9.219€           

Bestemmingsreserve Memory Loss 

Saldo per 1 januari 20.000€       20.000€         

af: t.b.v. bestemmingsfonds FPK (20.000)€     -€                    

bij: -€                  -€                    

Saldo per 31 december -€                  20.000€         

Bestemmingsreserve Ziekteverzuim 

Saldo per 1 januari 5.000€         -€                    

af: t.b.v. bestemmingsfonds FPK (5.000)€        -€                    

bij:  5.000€         5.000€           

Saldo per 31 december 5.000€         5.000€           

Bestemmingsreserve COVID 

Saldo per 1 januari 50.000€       -€                    

af: t.b.v. bestemmingsfonds FPK (50.000)€     -€                    

bij: toevoeging i.v.m. productie 'Creating Joy' -€                  40.000€         

Bij: toevoeging i.v.m. productie 'The Black Piece' -€                  10.000€         

Saldo per 31 december -€                  50.000€         

Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten 2017-2020 

Saldo per 1 januari 38.000€       -€                    

bij: afboeking Algemene reserve 7.000€         

bij: afboeking bestemmingsreserve Memory Loss 20.000€       

bij: afboeking bestemmingsreserve Ziekteverzuim 5.000€         

bij: afboeking bestemmingsreserve Covid 50.000€       
Subtotaal correctie afrekening FPK 2017-2020 per 1 januari 120.000€     

af: vrijval bestedingen Memory Loss 2021 (44.211)€     

af: vrijval bestedingen Creating Joy 2021 (40.000)€     

bij: dotatie volgens richtlijnen FPK -€                  38.000€         

Saldo per 31 december 35.789€       38.000€         

Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten 2021-2024 

Saldo per 1 januari -€                  -€                    

af: onttrekking -€                  -€                    

bij: dotatie volgens richtlijnen FPK 17.935€       -€                    

Saldo per 31 december 17.935€       -€                    

Totaal eigen vermogen 136.260€    122.219€       
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Toelichting op de balans per 31-12-2021 

PASSIVA - vervolg 31-12-2021 31-12-2020

Langlopende schulden 

Vooruitontvangen FPK subsidie 112.425€     -€                    

Totaal langlopende schulden 112.425€    -€                    

Kortlopende Schulden 

Crediteuren 14.712€       17.762€         

Af te dragen belastingen en premies 

Omzetbelasting 67€               67€                 

Loonbelasting 6.926€         10€                 

Pensioenpremies + premies ODN en SFPK 4.146€         1.391€           

Totaal af te dragen belastingen en premies 11.139€       1.468€           

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 

Overige nog te besteden subsidies -€                  -€                    

Reservering vakantietoeslag 4.788€         4.719€           

Te betalen accountants- en administratiekosten 6.301€         6.301€           

Te betalen overige kosten 17.591€       13.640€         

Totaal overige kl schulden en overlopende passiva 28.680€       24.660€         

Totaal kortlopende schulden 54.531€       43.890€         
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Toelichting op de balans per 31-12-2021 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Ziekteverzuim
In het geval een medewerker wegens ziekte niet kan werken, is de stichting verplicht het loon van de 
medewerker door te betalen, maar worden deze lasten niet vergoed door een verzekering. De stichting 
heeft geen ziekteverzuimverzekering voor personeel. Dit is een potentieel risico.

Huur
WArd/waRD heeft als enige doorlopende huurverplichting de huurkosten voor een opslag van decor, 
techniek en kostuums. Het betreft een contract met Ramses Nieuwenhuizen, aangegaan op 15 juli 
2015 en stilzwijgend verlengd met telkens een jaar. Het huurbedrag in 2021 is 510,- per maand en de 
opzegtermijn bedraagt zes maanden voorafgaand aan expiratiedatum.

Verzekeringen
WArd/waRD heeft een drietal verzekeringen lopen via de firma Meijers. Het betreft:
1. Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (ingangsdatum 16-2-2016)
- Verzekerd bedrag per aanspraak EUR 2.500.000,-
- Maximaal per jaar EUR 5.000.000,-
- Eigen risico EUR 250,-
- Eigen risico bij personen EUR 1.000,-
2. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (ingangsdatum 1-10-2018)
- Verzekerd bedrag per periode EUR 250.000,-
3. Transportverzekering (ingangsdatum 1-10-2015)
- Verzekerd bedrag transport EUR 20.000,-
- Verzekerd bedrag opslag en gebruik op locatie EUR 40.000,-
- Eigen risico EUR 250,-

Pensioen
De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis 
van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de 
financiële situatie waarin het pensioenfonds zich bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te betalen 
premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan de 
pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans 
opgenomen. Stichting WArd/waRD heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in 
het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig 
hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende 
premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.
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Toelichting op de functionele exploitatierekening 2021 

BATEN 2021 Begroting 2021 2020

1a. Publieksinkomsten binnenland 

Recette   -€                         -€                           332€                 

Uitkoop 5.775€                 64.130€                39.842€            

Partage 18.615€              -€                           5.009€              

1b. Publieksinkomsten buitenland 41.240€              94.600€                17.499€            

1. Publieksinkomsten totaal 65.631€              158.730€              62.681€            

2.  Sponsorinkomsten -€                         -€                           -€                       

3a. Coproductiebijdragen 

Coproductiebijdragen structureel 62.500€              62.500€                40.000€            

Coproductiebijdragen incidenteel 54.859€              20.000€                11.909€            

3b. Overige directe inkomsten 

Verkoop merchandise 6€                        1.000€                  97€                    

Workshops 680€                    6.150€                  100€                 

Overige activiteiten 3.448€                 2.000€                  6.430€              

3. Totaal overige directe opbrengsten 121.493€            91.650€                58.535€            

4.  Totaal Directe Inkomsten (som 1 t/m 3) 187.123€            250.380€              121.218€         

5. Indirecte opbrengsten -€                         1.000€                  -€                       

6a. Bijdragen particulieren incl. vrienden -€                         -€                           354€                 

6b. Bijdragen van bedrijven -€                         -€                           -€                       

6c. Bijdragen van private fondsen 50.000€                

Fonds21 -€                         18.500€            

BankGiro Loterij Fonds -€                         15.000€            

Stichting Bevordering van Volkskracht -€                         10.000€            

Stichting Elise Mathilde Fonds -€                         4.000€              

Fondation d'entreprise Hermès -€                         30.000€            

Stichting Dioraphte  lagere vaststelling (1.157)€               -€                       

Nederlands Letterenfonds 6.000€                 -€                       

Overige private fondsen -€                         -€                           -€                       

6. Overige bijdragen uit private middelen 4.843€                 50.000€                77.854€            

7. Totaal Eigen Inkomsten 191.966€            301.380€              199.071€         
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Stichting WArd/waRD

Jaarrekening 2021

Toelichting op de functionele exploitatierekening 2021 

BATEN - vervolg 2021 Begroting 2021 2020

Meerjarige subsidie FPK 400.000€            400.000€              359.500€         

Indexering meerjarige subsidie FPK 31.577€              -€                           35.952€            

Extra subsidie FPK i.v.m. COVID 85.900€              -€                           110.300€         

8. Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 517.477€            400.000€              505.752€         

9. Meerjarige subsidie provincie -€                         -€                           -€                       

10. Meerjarige subsidie gemeente -€                         100.000€              -€                       

11. Meerjarige subsidie overig -€                         -€                           -€                       

Incidentele bijdrages Gemeente Rotterdam 60.000€              -€                           25.000€            

Incidentele bijdrages Fonds Podiumkunsten -€                         -€                           -€                       

Incidentele bijdrages Overig -€                         20.000€                -€                       

12. Overige bijdragen uit publieke middelen 60.000€              20.000€                25.000€            

13. Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 577.477€            520.000€              530.752€         

14. Totale baten 769.443€            821.380€              729.823€         

LASTEN 

Beheerslasten personeel 

Beheerslasten 

Personeelslasten per onderdeel 

Artistiek directeur 12.067€              83.001€                -€                       

Zakelijke leiding 66.107€              64.000€                64.709€            

Secretariaat 66.088€              30.000€                31.362€            

Publiciteit, marketing en educatie 11.750€              28.000€                20.364€            

Salaris overig personeel -€                         35.000€                (4.180)€             

156.012€            240.001€              112.255€         

Overige personeelslasten: 

Reiskosten woon/werk 3.329€                 6.000€                  1.604€              

Wervingskosten 2.914€                 -€                           978€                 

Overige personeelskosten 469€                    3.000€                  754€                 

6.711€                 9.000€                  3.335€              

1. Totaal beheerslasten personeel 162.723€            249.001€              115.590€         

Beheerslasten materieel 

a. Huisvesting 18.395€              18.800€                13.725€            

b. Kantoorkosten 32.641€              28.400€                32.396€            

c. Algemene publiciteitskosten 520€                    -€                           5.105€              

d. Afschrijvingen 1.695€                 2.000€                  993€                 

2. Totaal beheerslasten materieel 53.251€               49.200€                52.219€            
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Stichting WArd/waRD

Jaarrekening 2021

Toelichting op de functionele exploitatierekening 2021 

LASTEN - vervolg 2021 Begroting 2021 2020

a. Huisvesting 

Huur kantoor 13.220€              12.500€                12.500€            

Huur archief 1.347€                 5.500€                  1.225€              

Overige huisvestingskosten 3.828€                 800€                      -€                       

Totale lasten huisvesting 18.395€              18.800€                13.725€            

b. Kantoorkosten 

Kantoorbenodigdheden 708€                    2.000€                  707€                 

Kleine aanschaffen -€                         -€                           -€                       

Automatiseringskosten 2.823€                 1.500€                  1.054€              

Telecommunicatie 723€                    2.000€                  773€                 

Abonnementen en contributie 3.900€                 4.000€                  3.940€              

Vergader- en bestuurskosten 663€                    1.900€                  645€                 

Administratiekosten 11.076€              10.000€                17.653€            

Accountantskosten 2.991€                 3.500€                  2.742€              

Verzekeringen 2.607€                 1.500€                  1.658€              

Bankkosten 572€                    500€                      667€                 

Overige kantoorkosten 6.579€                 1.500€                  2.557€              

Totale lasten kantoorkosten 32.641€              28.400€                32.396€            

c. Algemene publiciteitskosten 

Overige algemene publiciteit 520€                    -€                           5.105€              

Totale lasten algemen publiciteitskosten 520€                    -€                           5.105€              

d. Afschrijvingen 

Afschrijving inventaris / apparatuur 1.695€                 2.000€                  993€                 

Totale lasten afschrijvingen 1.695€                 2.000€                  993€                 

3. Totaal beheerslasten 215.974€               298.201€                 167.809€            

Activiteitenlasten:  personeelslasten 

Personeelslasten voorbereiding 

Choreograaf / artistieke leiding 34.788€              -€                           31.465€            

Componist 5.100€                 6.500€                  12.650€            

Lichtontwerper 6.700€                 8.000€                  6.000€              

Tekst -€                         1.500€                  -€                       

Performers voorbereiding 121.823€            88.000€                27.333€            

Musici honoraria voorbereiding 12.150€              -€                           -€                       

Stagiaires voorbereiding 1.632€                 -€                           1.693€              

Technici voorbereiding 31.274€              9.000€                  10.910€            

Film voorbereiding 1.140€                 3.500€                  3.490€              

Decorontwerper 8.000€                 3.500€                  4.000€              

Decorbouwer 5.652€                 1.000€                  -€                       

Kostuumontwerp 1.750€                 2.500€                  1.875€              

Productieleider voorbereiding -€                         -€                           6.037€              

Repetitor / artistiek advies 7.727€                 9.000€                  3.915€              

Personeel overig 810€                    -€                           

Totaal personeelslasten voorbereiding 238.546€            132.500€              109.367€         
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Stichting WArd/waRD

Jaarrekening 2021

Toelichting op de functionele exploitatierekening 2021 

LASTEN - vervolg 2021 Begroting 2021 2020

Personeelslasten uitvoering 

Choreograaf / artistieke leiding 13.479€              -€                           30.034€            

Performers uitvoering 78.610€              114.900€              85.022€            

Musici uitvoering 7.410€                 3.000€                  10.525€            

Performers reprise instuderen -€                         5.000€                  -€                       

Vrijwilligersvergoeding uitvoering -€                         1.500€                  -€                       

Stagevergoeding uitvoering 880€                    1.000€                  990€                 

Technici uitvoeringen 19.421€              45.500€                28.713€            

Tourmanager uitvoering -€                         -€                           27.490€            

Impressariaat 21.185€              20.000€                21.383€            

Trainingslessen -€                         1.500€                  -€                       

Overige personeelskosten 2.111€                 1.500€                  2.169€              

Totaal personeelslasten uitvoering 143.095€            193.900€              206.325€         

4. Totale activiteitenlasten personeel 381.641€            326.400€              315.692€         

Activiteitenlasten materieel

a. Voorbereiding 87.435€              69.450€                43.369€            

b. Uitvoering 31.612€              83.329€                68.163€            

c. Specifieke publiciteit 19.739€              26.000€                30.104€            

d. Educatie 850€                    18.000€                9.946€              

5. Totaal Activiteitenlasten materieel 139.635€            196.779€              151.582€         

ad a. Voorbereiding

Decor materiaal 5.993€                 4.500€                  -€                       

Kostuums, rekwisieten, grime 1.436€                 5.000€                  3.017€              

Techniek materiaal 12.892€              9.500€                  4.390€              

Reiskosten repetities 10.009€              7.750€                  3.267€              

Overnachtingen hotels repetities 6.717€                 5.000€                  2.929€              

Sejours repetities 15€                      2.500€                  2.765€              

Transport/vervoer 3.584€                 3.000€                  1.452€              

Huur repetitieruimte 38.313€              21.200€                20.377€            

Huur opslagruimte 6.600€                 -€                           4.620€              

Overige kosten voorbereiding 1.878€                 11.000€                552€                 

Totale lasten voorbereiding 87.435€              69.450€                43.369€            

ad b. Uitvoering

Decor materiaal -€                         1.500€                  3.355€              

Kostuums, rekwisieten, gime 803€                    2.500€                  830€                 

Techniek materiaal 2.970€                 5.500€                  8.009€              

Reiskosten 10.583€              46.350€                12.883€            

Overnachtingen/hotels 4.251€                 68.600€                14.716€            

Sejours 6.195€                 24.830€                5.987€              

Transport/vervoer decor 3.464€                 18.000€                6.927€              

Huur repetitieruimte 400€                    -€                           7.007€              

Auteursrecht 1.745€                 5.100€                  8.029€              

Overige kosten uitvoering 1.201€                 (89.051)€               421€                 

Totale lasten uitvoering 31.612€              83.329€                68.163€            
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Stichting WArd/waRD

Jaarrekening 2021

Toelichting op de functionele exploitatierekening 2021 

LASTEN - vervolg 2021 Begroting 2021 2020

ad c. Specifieke publiciteit

Publiciteit 5.966€                 6.000€                  3.678€              

Advertenties 750€                    4.500€                  4.570€              

Grafisch ontwerp 3.178€                 2.000€                  3.750€              

Drukwerk 256€                    4.000€                  283€                 

Distributie 1.388€                 2.000€                  868€                 

Foto's en videoregistraties 8.150€                 5.500€                  14.913€            

Premierekosten 50€                      2.000€                  2.043€              

Totale lasten specifieke publiciteit 19.739€              26.000€                30.104€            

ad d. Educatie

Inleiding en gesprekken 300€                    18.000€                8.230€              

Catering -€                         -€                           1.469€              

Locatiekosten 550€                    -€                           247€                 

Totale lasten educatie 850€                    18.000€                9.946€              

6. Lasten coproducties -€                         -€                           -€                       

8. Totale lasten 737.250€            821.380€              635.083€         

Exploitatieresultaat 32.194€              -€                           94.740€            

Specificatie loonkosten  2021 2020

Brutoloon e.a. vergoedingen 195.304€            160.887€         

Wettelijke sociale premies 37.653€              33.463€            

Kosten pensioen en overige premies 23.403€              17.509€            

256.360€            211.859€         
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Stichting WArd/waRD

Jaarrekening 2021

Bijlage I - Cultureel ondernemerschap

Eigen Inkomstenquote

In 2021 was de verhouding tussen de eigen inkomsten inkomsten en de totale baten als volgt: 

Totale baten 769.443€       

Eigen inkomsten 191.966€       

Eigen inkomsten als percentage van de totale baten: 25%

In 2020 was dit percentage: 27%

Andere Inkomstenquote

In 2021 was de verhouding tussen de andere inkomsten en de totale baten als volgt:

Totale baten 769.443€       

Andere inkomsten 251.966€       

Andere inkomsten als % van de totale baten 33%

In 2020 bedroeg dit percentage: 31%

Solvabiliteit en liquiditeit

Solvabiliteit: eigen vermogen / vreemd vermogen

Eigen vermogen 154.195,34€            

Vreemd vermogen 166.956,09€            

solvabiliteit 0,92

Liquiditeit

Quick Ratio  (vlottende activa - voorraden) / kort vreemd vermogen

vlott.act. 308.928€                  

kvv 54.531€                    

Quick ratio 5,67
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Stichting WArd/waRD

Jaarrekening 2021

Bijlage II - Cijfermatige verschillenanalyse 2021 

Een inhoudelijke toelichting op de verschillenanalyse vindt u in het bestuursverslag. 

Een negatief verschil is nadelig ten opzichte van de begroting

BATEN Resultaat Begroting Verschil

1a. Publieksinkomsten binnenland 24.390€          64.130€        (39.740)€              

1b. Publieksinkomsten buitenland 41.240€          94.600€        (53.360)€              

1. Totaal publieksinkomsten 65.631€          158.730€      (93.099)€              

2. Sponsorinkomsten -€                     -€                   -€                          

3. Overige Directe Inkomsten 121.493€       91.650€        29.843€                

121.493€       91.650€        29.843€                

4. Totaal Directe Inkomsten ( som 1 t/m 3) 187.123€       250.380€     (63.257)€             

5. Indirecte opbrengsten -€                     1.000€           (1.000)€                

6. Overige bijdragen uit private middelen 4.843€            50.000€        (45.157)€              

4.843€            51.000€        (46.157)€              

7. Totaal Eigen Inkomsten (som 4 t/m 6) 191.966€       301.380€      (109.414)€            

8. Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 517.477€       400.000€      117.477€             

9. Meerjarige subsidie provincie -€                     -€                   -€                          

10. Meerjarige subsidie gemeente -€                     100.000€      (100.000)€            

11. Meerjarige subsidie overig -€                     -€                   -€                          

12. Overige bijdragen uit publieke middelen 60.000€          20.000€        40.000€                

13. Totaal bijdragen uit publieke middelen  577.477€       520.000€      57.477€                

14. Totale baten 769.443€       821.380€      (51.937)€              

LASTEN 

1. Beheerslasten personeel 162.723€       249.001€      86.278€                

2. Beheerslasten materieel 53.251€          49.200€        (4.051)€                

3. Totale beheerslasten 215.974€       298.201€      82.227€                

4. Activiteitenlasten personeel 381.641€       326.400€      (55.241)€              

5. Activiteitenlasten materieel 139.635€       196.779€      57.144€                

6. Lasten Coproducties -€                     -€                   -€                          

7. Totaal activiteitenlasten 521.276€       523.179€      1.903€                  

8. Totale lasten 737.250€       821.380€      84.130€               

9. Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering 32.194€          -€                   32.194€               

10. Saldo rentebaten/-lasten (217)€              -€                   5€                          

11. Saldo bijzondere baten/lasten -€                     -€                   -€                          

12. Exploitatieresultaat 31.976€          -€                   31.976€               
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Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording afgesloten jaar

Stichting WArd/waRD 2021

HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Producties

Nieuwe producties 1 4 0

Reprise producties 0 1 0

Nieuwe Co-producties 4 4 5

Reprise Co-producties 2 4

 

Totaal aantal producties 7 9 9

HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Bezoeken per categorie

Nieuwe producties 0 0

Reprise producties 0 0

Nieuwe Co-producties 1607 2727

Reprise Co-producties 0 752

 

Totaal aantal bezoeken 1607 8125 3479

HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Regionale spreiding van
voorstellingen/concerten

Noord 1 4 1

Oost 5 7 1

Midden 2 2

West 4 4 1

Zuid 12 6 6

Amsterdam 3 3 2

Rotterdam 3 11 24

Den Haag 3 1 1

Utrecht 2 2 1

Buitenland 15 20 24

Uitvoering alleen online 6 9

 

Totaal aantal uitvoeringen 56 60 70

Waarvan in standplaats 3 10 24

Waarvan schoolvoorstellingen 0 0

HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Regionale spreiding van
bezoekers

Noord 0 134

Oost 136 187

Midden 0

West 0 121

Zuid 157 50

Amsterdam 77 325

Rotterdam 69 1027

Den Haag 0 0

Utrecht 0 202

Buitenland 559 20 1030

Uitvoering alleen online 609 403

 

Totaal aantal bezoekers 1607 8125 3479

Waarvan in standplaats 69 1027

Waavan schoolvoorstellingen 0 125 0



Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording afgesloten jaar

Stichting WArd/waRD 2021

 
HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Aanvullende gegevens bezoekers

Reguliere voorstellingen 1607 8000 3479

Schoolvoorstellingen 0 125 0

 

Totaal 1607 8125 3479

Waarvan betalend (regulier) 1147 5000 2981

Waarvan niet betalend (regulier) 460 3000 498

 
HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Overige gegevens activiteiten

Educatieve activiteiten 2 10 9

Inleidingen 6 15 19

Anders/Overige
(toe te lichten in verslag)

4 2 0

Totaal 12 27 28

 
Dit jaar is afgesloten op 26-4-2022
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Stichting Ward/waRD Speellijst 2021

A. Gerealiseerd

datum Locatie (stad, theater en zaal) Naam voorstelling aanvang TOTAAL Verkocht Vrijk. Zaal Soort activiteit Realisatie
22/09/2021 Théâtre de la Cité internationale, Paris Memory Loss  20:30 112 64 48 G reguliere uitvoering Gerealiseerd
23/09/2021 Théâtre de la Cité internationale, Paris Memory Loss  20:30 91 64 27 G reguliere uitvoering Gerealiseerd
24/09/2021 Théâtre de la Cité internationale, Paris Memory Loss  20:30 87 60 27 G reguliere uitvoering Gerealiseerd
30/09/2021 Eindhoven, Parktheater Memory Loss  20:00 39 39 0 G reguliere uitvoering Gerealiseerd
09/10/2021 Heerlen, Parkstad Theater, Limburgzaal Memory Loss  20:30 54 50 4 G reguliere uitvoering Gerealiseerd
12/10/2021 Theater aan De Parade, Den Bosch Memory Loss  20:00 64 64 0 G reguliere uitvoering Gerealiseerd
14/10/2021 Arnhem, Stadstheater Memory Loss  20:15 136 132 4 G reguliere uitvoering Gerealiseerd
16/10/2021 Theater Rotterdam, (Grote zaal) Creating Joy 20:00 69 55 14 G reguliere uitvoering Gerealiseerd
29/10/2021 Bourla Antwerpen Memory Loss  20:00 269 227 42 G reguliere uitvoering Gerealiseerd

subtotaal Grote zaal: 9
01/07/2021 Julidans, (Bellevue) Amsterdam Creating Joy 20:00 47 36 11 K/M reguliere uitvoering Gerealiseerd
02/07/2021 Julidans, (Bellevue) Amsterdam Creating Joy 20:00 30 26 4 K/M reguliere uitvoering Gerealiseerd

subtotaal Kleine zaal: 2
30/01/2021 Cadance, Den Haag Memory Loss Inside 20:15 260 135 125 Online reguliere uitvoering Gerealiseerd
01/04/2021 Rotterdam, Theater Rotterdam Creating Joy 20:15 143 58 85 Online reguliere uitvoering Gerealiseerd
09/06/2021 Birmingham International Dance Festival Memory Loss Inside 0 Online reguliere uitvoering Gerealiseerd
02/10/2021 Maastricht, Nederlandse Dansdagen Memory Loss Inside 134 89 45 Online reguliere uitvoering Gerealiseerd
22/10/2021 SiDance Festival, Seoul Memory Loss Inside 72 48 24 Online reguliere uitvoering Gerealiseerd
29/08/2021 Cultuurweekend Antwerpen, ccBerchem Memory Loss Inside 0 Online reguliere uitvoering Gerealiseerd

bezoekers: 1607 subtotaal Online: 6

Totaal gerealiseerd: 17

Totaal activiteiten (A+B+D): 53
Totaal bezoekers (A): 1607
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Stichting Ward/waRD Speellijst 2021
B. Geannuleerd

datum Locatie (stad, theater en zaal) Naam voorstelling aanvang TOTAAL Verkocht Vrijk. Zaal Soort activiteit Realisatie
30/01/2021 Cadance, Den Haag Memory Loss  20:15 0 G reguliere uitvoering Geannuleerd
31/01/2021 Cadance, Den Haag Memory Loss  20:15 0 G reguliere uitvoering Geannuleerd
09/02/2021 Heerlen, Parkstad Theater, Limburgzaal Memory Loss  20:00 0 G reguliere uitvoering Geannuleerd
17/03/2021 Rotterdam, Theater Rotterdam Creating Joy 20:00 0 G reguliere uitvoering Geannuleerd
18/03/2021 Rotterdam, Theater Rotterdam Creating Joy 20:00 0 G reguliere uitvoering Geannuleerd
20/05/2021 Bourla Antwerpen Memory Loss  20:00 0 G reguliere uitvoering Geannuleerd

subtotaal Grote zaal: 6
26/01/2021 Théâtre National de Chaillot, Paris (FR) Danse Mutante 20:15 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
27/01/2021 Théâtre National de Chaillot, Paris (FR) Danse Mutante 20:15 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
28/01/2021 Théâtre National de Chaillot, Paris (FR) Danse Mutante 20:15 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
29/01/2021 Théâtre National de Chaillot, Paris (FR) Danse Mutante 20:15 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
30/01/2021 Théâtre National de Chaillot, Paris (FR) Danse Mutante 20:15 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
24/03/2021 Tilburg, Theater De Nieuwe Vorst Creating Joy 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
26/03/2021 Roermond, ECI Cultuurfabriek Creating Joy 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
27/03/2021 Leiden, Theater Ins Blau Creating Joy 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
06/04/2021 Amsterdam, Theater Bellevue (Grote zaal) Creating Joy 20:30 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
08/04/2021 Drachten, Schouwburg De Lawei (Kleine zaal) Creating Joy 20:15 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
10/04/2021 Maastricht, Theater a/h Vrijthof | AINSI THEATERZAAL Creating Joy 20:30 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
13/04/2021 Haarlem, Toneelschuur (Bovenzaal) Creating Joy 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
15/04/2021 Nijmegen, Lux (Theaterzaal) Creating Joy 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
17/04/2021 Purmerend, Theater De Verbeelding Creating Joy 20:30 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
20/04/2021 Almere, Corrosia Theater, Expo en Film Creating Joy 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
21/04/2021 Arnhem, Stadstheater Arnhem (Kleine zaal) Creating Joy 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
23/04/2021 Utrecht, Theater Kikker (Grote zaal) Creating Joy 20:30 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
24/04/2021 Utrecht, Theater Kikker (Grote zaal) Creating Joy 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
29/04/2021 Breda, Chassé Theater ( MK2zaal) Creating Joy 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
01/05/2021 Den Haag, Korzo theater (Grote zaal) Creating Joy 20:30 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
20/05/2021 MacEwan University, Edmonton (CA) Danse Mutante 20:15 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
21/05/2021 MacEwan University, Edmonton (CA) Danse Mutante 20:15 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
21/05/2021 Roermond, ECI Cultuurfabriek Creating Joy 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
22/05/2021 Tilburg, Theater De Nieuwe Vorst Creating Joy 20:15 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
26/05/2021 Almere, Corrosia Theater, Expo en Film Creating Joy 20:15 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
27/05/2021 Leiden, Theater Ins Blau Creating Joy 20:15 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
29/05/2021 Arhem, Stadstheater Arnhem (Kleine zaal) Creating Joy 20:30 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
31/05/2021 Roermond, ECI Cultuurfabriek Creating Joy 20:30 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
02/06/2021 Breda, Chassé Theater ( MK2zaal) Creating Joy 20:30 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
03/06/2021 Nijmegen, Lux (Theaterzaal) Creating Joy 20:30 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
27/10/2021 Seoul, South-Korea, Seoul International Dance Festival The Black Piece 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
09/11/2021 Shanghai, China, Theater 1862 The Black Piece 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd
10/11/2021 Shanghai, China, Theater 1862 The Black Piece 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Geannuleerd

subtotaal Kleine zaal: 33

Totaal geannuleerd: 39
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Stichting Ward/waRD Speellijst 2021
C. Planning afgebroken

datum Locatie (stad, theater en zaal) Naam voorstelling aanvang TOTAAL Verkocht Vrijk. Zaal Soort activiteit Realisatie
04/06/2021 Dansweek rotterdam Creating Joy 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Planning afgebroken
05/06/2021 Dansweek rotterdam Creating Joy 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Planning afgebroken
25/06/2021 Cultuurweekend Antwerpen Creating Joy 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Planning afgebroken
10/11/2021 Hongkong The Black Piece 20:00 0 K/M reguliere uitvoering Planning afgebroken

subtotaal Kleine zaal: 4

Totaal planning afgebroken: 4

D. Overige activiteiten

datum Locatie (stad, theater en zaal) Naam voorstelling aanvang TOTAAL Verkocht Vrijk. Zaal Soort activiteit Realisatie Opmerking
01/07/2021 Julidans, (Bellevue) Amsterdam Creating Joy 21:30 47 36 11 K/M betaalde lezing of inleiding Gerealiseerd Annette Embrechts - nagesprek
09/10/2021 Heerlen, Parkstad Theater, Limburgzaal Memory Loss  21:30 40 37 3 G betaalde lezing of inleiding Gerealiseerd Annette Embrechts - nagesprek
12/10/2021 Theater aan De Parade, Den Bosch Memory Loss  19:30 50 48 2 G betaalde lezing of inleiding Gerealiseerd Ilka de Wilde - inleiding
29/10/2021 Bourla Antwerpen Memory Loss  19:30 184 184 0 G betaalde lezing of inleiding Gerealiseerd Ilka de Wilde - inleiding
04/11/2021 Tilburg, Workshop Fontys Hogeschool voor de Kunsten Workshop 15:00 18 18 0 educatieve activiteit Gerealiseerd
05/11/2021 Tilburg, Workshop Fontys Hogeschool voor de Kunsten Workshop 15:00 21 21 0 educatieve activiteit Gerealiseerd
27/08/2021 Cultuurweekend Antwerpen, Zuiderpershuis Loops of Emotions 14:00 2 2 overig Gerealiseerd
28/08/2021 Cultuurweekend Antwerpen, Zuiderpershuis Loops of Emotions 14:00 25 25 overig Gerealiseerd
29/08/2021 Cultuurweekend Antwerpen, Zuiderpershuis Loops of Emotions 14:00 22 22 overig Gerealiseerd
01/09/2021 OLT Rivierenhof, Antwerpen The Ideal Crash - Deus 20:30 2000 2000 0 G overig Gerealiseerd
02/10/2021 Maastricht, Nederlandse Dansdagen Memory Loss  18:00 80 80 overig Gerealiseerd Ann van Den Broek - Gesprek als Genomineerd
02/10/2021 Maastricht, Nederlandse Dansdagen Memory Loss  19:00 80 80 overig Gerealiseerd Ann van Den Broek - Werkbespreking i.v.m. Corona 

Totaal overige: 12
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Productie Datum 
uitvoering

Aanvan
g 
uitvoeri
ng

Aantal 
bezoe
kers

Aantal 
betalende 
bezoekers

Soort 
activiteit

Verkoop
afspraak

Soort 
uitvoering

Landkeuze Plaats Podium Zaal Standaard 
capaciteit

Aangepaste 
capaciteit

Betreffende 
festival

Danse Mutante (R) 26 januari 
2021

20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Frankrijk Parijs Théâtre National de 
Chaillot, Parijs

450

Danse Mutante (R) 27 januari 
2021

20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Frankrijk Parijs Théâtre National de 
Chaillot, Parijs

450

Danse Mutante (R) 28 januari 
2021

20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Frankrijk Parijs Théâtre National de 
Chaillot, Parijs

450

Danse Mutante (R) 29 januari 
2021

20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Frankrijk Parijs Théâtre National de 
Chaillot, Parijs

450

Danse Mutante (R) 30 januari 
2021

20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Frankrijk Parijs Théâtre National de 
Chaillot, Parijs

450

Memory Loss 30 januari 
2021

20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

Regulier Nederland 's-Gravenhage (ZH) Korzo Korzo - Korzo zaal (204) 204 CaDance 
Festival

Memory Loss Inside 30 januari 
2021

20:15 260 135 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Digitaal

Memory Loss 31 januari 
2021

20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

Regulier Nederland 's-Gravenhage (ZH) Korzo Korzo - Korzo zaal (204) 204 CaDance 
Festival

Memory Loss 9 februari 
2021

20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Heerlen (LI) Parkstad Limburg Theaters, 
Theater Heerlen

Parkstad Limburg 
Theaters, Theater 
Heerlen - LIMBURGzaal 
(362)

362

Creating Joy 17 maart 
2021

20:00 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Rotterdam (ZH) Rotterdamse Schouwburg Rotterdamse 
Schouwburg - Grote 
Zaal (879)

879

Creating Joy 18 maart 
2021

20:00 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Rotterdam (ZH) Rotterdamse Schouwburg Rotterdamse 
Schouwburg - Grote 
Zaal (879)

879

Creating Joy 24 maart 
2021

20:00 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Tilburg (NB) De NWE Vorst De NWE Vorst - Grote 
Zaal (225)

225

Creating Joy 26 maart 
2021

20:00 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Roermond (LI) ECI Cultuurfabriek ECI Cultuurfabriek - 
Theaterzaal (240)

240

Creating Joy 27 maart 
2021

20:00 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Leiden (ZH) Theater ins Blau Theater ins Blau - Zaal 
(220)

220

Creating Joy 1 april 2021 20:15 143 58 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Digitaal

Creating Joy 6 april 2021 20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Amsterdam (NH) Theater Bellevue Theater Bellevue - 
Grote Zaal (254)

254

Creating Joy 8 april 2021 20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Drachten (FR) Schouwburg De Lawei Schouwburg De Lawei - 
Kleine zaal (220)

220

Creating Joy 10 april 
2021

20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Maastricht (LI) Theater aan het Vrijthof Theater aan het 
Vrijthof - AINSI (150)

150

Creating Joy 13 april 
2021

20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Haarlem (NH) Toneelschuur Toneelschuur - Grote 
theaterzaal (260)

260

Creating Joy 15 april 
2021

20:00 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Nijmegen (GLD) LUX LUX - Theaterzaal LUX 
7 (250)

250

Creating Joy 17 april 
2021

20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Purmerend (NH) Theater De Verbeelding Theater De Verbeelding 
- Zaal1 (134)

134

Creating Joy 20 april 
2021

20:00 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Almere (FL) Corrosia Corrosia - Theater de 
Roestbak (202)

202

Creating Joy 21 april 
2021

20:00 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Arnhem (GLD) Musis Sacrum / 
Schouwburg Arnhem

Musis Sacrum / 
Schouwburg Arnhem - 
Schouwburg Arnhem, 
Kleine zaal 1 (200)

200

Creating Joy 23 april 
2021

20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Utrecht (UT) Theater Kikker Theater Kikker - grote 
zaal (172)

172

Creating Joy 24 april 
2021

20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Utrecht (UT) Theater Kikker Theater Kikker - grote 
zaal (172)

172

Creating Joy 29 april 
2021

20:00 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Breda (NB) Chassé Theater Chassé Theater - 
MK2zaal (225)

225

Creating Joy 1 mei 2021 20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland 's-Gravenhage (ZH) Korzo Korzo - Korzo zaal (204) 204

Danse Mutante (R) 20 mei 2021 20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Canada Edmonton MacEwan University, 
Edmonton

200

Memory Loss 20 mei 2021 20:00 0 0 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier België Antwerpen Bourla Schouwburg, 
Aangepaste capaciteit 
(Corona): 300

900

Danse Mutante (R) 21 mei 2021 20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Canada Edmonton MacEwan University, 
Edmonton

200

Creating Joy 21 mei 2021 20:00 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Roermond (LI) ECI Cultuurfabriek ECI Cultuurfabriek - 
Theaterzaal (240)

240

Creating Joy 22 mei 2021 20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Tilburg (NB) De NWE Vorst De NWE Vorst - Grote 
Zaal (225)

225

Creating Joy 26 mei 2021 20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Almere (FL) Corrosia Corrosia - Theater de 
Roestbak (202)

202

Creating Joy 27 mei 2021 20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Leiden (ZH) Theater ins Blau Theater ins Blau - Zaal 
(220)

220

Creating Joy 29 mei 2021 20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Arnhem (GLD) Musis Sacrum / 
Schouwburg Arnhem

Musis Sacrum / 
Schouwburg Arnhem - 
Schouwburg Arnhem, 
Kleine zaal 1 (200)

200

Creating Joy 31 mei 2021 20:15 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Roermond (LI) ECI Cultuurfabriek ECI Cultuurfabriek - 
Theaterzaal (240)

240

Ward/waRD - FPK export uitvoeringen 2021
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Ward/waRD - FPK export uitvoeringen 2021
Creating Joy 2 juni 2021 20:30 0 0 reguliere 

uitvoering
partage Regulier Nederland Breda (NB) Chassé Theater Chassé Theater - 

MK2zaal (225)
225

Creating Joy 3 juni 2021 20:30 0 0 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Nijmegen (GLD) LUX LUX - Theaterzaal LUX 
7 (250)

250

Memory Loss Inside 9 juni 2021 19:00 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Digitaal

Creating Joy 1 juli 2021 20:00 47 36 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Amsterdam (NH) Theater Bellevue Theater Bellevue - 
Grote Zaal (254)

254 Julidans

Creating Joy 1 juli 2021 21:30 47 36 Betaalde 
lezing of 
inleiding

partage Regulier Nederland Amsterdam (NH) Theater Bellevue Theater Bellevue - 
Grote Zaal (254)

254

Creating Joy 2 juli 2021 20:00 30 26 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Nederland Amsterdam (NH) Theater Bellevue Theater Bellevue - 
Grote Zaal (254)

254 Julidans

Loops Of Emotions 27 augustus 
2021

14:00 2 0 overig n.v.t. Regulier België Antwerpen Zuiderpershuis 100

Loops Of Emotions 28 augustus 
2021

14:00 25 0 overig n.v.t. Regulier België Antwerpen Zuiderpershuis 100

Memory Loss Inside 29 augustus 
2021

20:15 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Digitaal

Loops Of Emotions 29 augustus 
2021

14:00 22 0 overig n.v.t. Regulier België Antwerpen Zuiderpershuis 100

The Ideal Crash 1 september 
2021

20:30 2000 2000 overig uitkoop Regulier België Antwerpen OLT Rivierenhof, 
Antwerpen

2000

Memory Loss 22 
september 
2021

20:15 112 64 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Frankrijk Parijs Theater De La Cite, Parijs 200

Memory Loss 23 
september 
2021

20:15 91 64 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Frankrijk Parijs Theater De La Cite, Parijs 200

Memory Loss 24 
september 
2021

20:15 87 60 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Frankrijk Parijs Theater De La Cite, Parijs 200

Memory Loss 30 
september 
2021

20:30 39 39 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Eindhoven (NB) Parktheater Eindhoven Parktheater Eindhoven - 
Philipszaal (520)

520

Memory Loss Inside 2 oktober 
2021

20:15 134 89 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Digitaal

Memory Loss Inside 2 oktober 
2021

18:00 80 80 Betaalde 
lezing of 
inleiding

uitkoop Regulier Nederland Maastricht (LI) Theater aan het Vrijthof / 
Foyer

Nederlands
e 
Dansdagen

Memory Loss Inside 2 oktober 
2021

19:00 80 80 Betaalde 
lezing of 
inleiding

uitkoop Regulier Nederland Maastricht (LI) Theater aan het Vrijthof / 
Foyer

Nederlands
e 
Dansdagen

Memory Loss 9 oktober 
2021

20:30 54 50 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Heerlen (LI) Parkstad Limburg Theaters, 
Theater Heerlen

Parkstad Limburg 
Theaters, Theater 
Heerlen - LIMBURGzaal 
(362)

362

Memory Loss 9 oktober 
2021

21:30 40 37 Betaalde 
lezing of 
inleiding

partage Regulier Nederland Heerlen (LI) Parkstad Limburg Theaters, 
Theater Heerlen

Parkstad Limburg 
Theaters, Theater 
Heerlen - LIMBURGzaal 
(362)

362

Memory Loss 12 oktober 
2021

20:00 64 64 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland 's-Hertogenbosch 
(NB)

Theater aan de Parade Theater aan de Parade - 
Grote Zaal (900)

900

Memory Loss 12 oktober 
2021

19:30 50 48 Betaalde 
lezing of 
inleiding

partage Regulier Nederland 's-Hertogenbosch 
(NB)

Theater aan de Parade Theater aan de Parade - 
Grote Zaal (900)

900

Memory Loss 14 oktober 
2021

20:15 136 132 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Arnhem (GLD) Musis Sacrum / 
Schouwburg Arnhem

Musis Sacrum / 
Schouwburg Arnhem - 
Schouwburg Arnhem, 
Grote zaal (738)

738

Creating Joy 16 oktober 
2021

20:00 69 55 reguliere 
uitvoering

partage Regulier Nederland Rotterdam (ZH) Rotterdamse Schouwburg Rotterdamse 
Schouwburg - Grote 
Zaal (879)

879

Memory Loss Inside 22 oktober 
2021

20:00 72 48 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Digitaal

The Black Piece (R) 27 oktober 
2021

20:00 0 0 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier Zuid-Korea Seoul

Memory Loss 29 oktober 
2021

20:00 269 227 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier België Antwerpen Bourla Schouwburg, 
Aangepaste capaciteit 
(Corona): 300

Bourla Schouwburg, 
Antwerpen Aangepaste 
capaciteit (Corona): 
300

900

Memory Loss 29 oktober 
2021

19:30 184 184 Betaalde 
lezing of 
inleiding

partage Regulier België Antwerpen Bourla Schouwburg, 
Aangepaste capaciteit 
(Corona): 300

Bourla Schouwburg, 
Antwerpen Aangepaste 
capaciteit (Corona): 
300

900

Memory Loss 4 november 
2021

13:00 18 18 educatieve 
activiteit

uitkoop Regulier Nederland Tilburg (NB) Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten

25

Memory Loss 5 november 
2021

13:00 21 21 educatieve 
activiteit

uitkoop Regulier Nederland Tilburg (NB) Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten

25

The Black Piece (R) 9 november 
2021

20:00 0 0 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier China Shanghai

The Black Piece (R) 10 
november 
2021

20:00 0 0 reguliere 
uitvoering

uitkoop Regulier China Shanghai

Total 4176 3651 68 68










