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Bestuursverslag bij Jaarrekening 2021 
Stichting De Kleine Komedie  
 
 
Toelichting op de gerealiseerde activiteiten 

 
De Kleine Komedie (“DKK”) in tijden van Corona 
 
Ook in 2021 hadden de Corona-maatregelen grote impact op de bedrijfsvoering van De Kleine 
Komedie. Het jaar begon met de voortzetting van de lockdown en de avondklok. Het spelen van 
voorstellingen was onmogelijk, omdat we geen publiek mochten ontvangen in onze zaal.  
In 2021 hadden we, met geprogrammeerde voorstellingen en onze eigen producties, uiteindelijk 
26.636 bezoekers (waar er 108.300 waren begroot). In totaal zijn er 98 activiteiten gerealiseerd, 
waarvan 5 eigen producties. Daarnaast hebben we online 7 theaterevenementen georganiseerd voor 
2.769 bezoekers. 
De Kleine Komedie heeft een stringent vrijkaartenbeleid. Per avond kunnen zowel het theater als de 
bespeler over maximaal vier vrijkaarten beschikken. Op premières, dernières en bij CD- en 
boekpresentaties kan de bespeler dit aantal uitbreiden tot maximaal 20. De overige vrijkaarten 
worden doorberekend. Op een totaal van 26.636 bezoekers komt dit in 2021 neer op de volgende 
aantallen: 1.819 vrijkaarten en 703 doorberekende vrijkaarten.  
Sinds 2020 is er kaartverkoop voor online streaming. Omdat er veel video’s gratis te vinden zijn op 
YouTube en het publiek nog moet wennen aan betalen voor online programma’s is het wisselend wat 
gevraagd kan worden aan entree. Voor de Muzikale Helden Popquiz werd een toegangsprijs van € 6 
per streamingskaartje gevraagd en was er een online bezetting van 90%. Voor Niki Jacobs (Theater na 
de Dam) op 4 mei werd een online toegangsprijs van € 11 gevraagd en daar was een bezettingsgraad 
van 74,5%. 
In Bijlage 1 achterin deze jaarrekening is een overzicht te vinden van de activiteiten en 
bezoekersaantallen in 2021, uitgesplitst per onderdeel en per prijssoort. In de speellijst 2021 zijn alle 
activiteiten op chronologische volgorde terug te vinden. 
 
Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 205.312.  Een hoog resultaat, dat we dit jaar 
dus niet danken aan hoge bezoekersaantallen maar aan diverse steunmaatregelen (NOW, TVL). Ook 
hebben we in 2021 steun ontvangen van de Gemeente Amsterdam maar met de maatregelen vanuit 
de Rijksoverheid heeft DKK het hoofd boven water kunnen houden en het teveel aan ontvangen 
steun zal in 2022 worden verrekend met de gemeente. 
Daarnaast heeft DKK in 2021 een aantal projecten kunnen financieren dankzij financiële support van 
private fondsen: het Zadelhoff Cultuurfonds, het Kickstart Cultuurfonds en een familiefonds dat 
graag anoniem wil blijven. 
 
In ons beleidsplan staat: “DKK is toonaangevend op het gebied van cabaret, kleinkunst en 
theatermuziek. Het genre draagt bij aan begrip van de maatschappij, de veranderende wereld om 
ons heen en het bepalen van onze eigen positie daarin. DKK presenteert en produceert een 
consistente en vernieuwende programmering, voor een groot en breed publiek.” We hebben aan dit 
beleid in 2021 noodgedwongen een nieuwe uitvoering gegeven. 
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Na het succes van de adventskalender in 2020, een project waar in de laatste weken van december 
elke dag op onze site een filmpje gepubliceerd werd, werden in 2021 de online mogelijkheden verder 
onderzocht.  
Door financiële steun van het Zadelhoff Fonds was het mogelijk een camerasysteem in de zaal te 
installeren. Daarmee werden voorstellingen online vanuit onze zaal gestreamd.  
Een van de hoogtepunten in 2021 was de online-voorstelling Wit konijn rood konijn.  
Wit konijn rood konijn is een initiatief van het Aurora Nova Theater in Berlijn, om één jaar lockdown 
te markeren. In dertig landen, in Nederland in ruim veertig theaters, speelde een acteur voor het 
eerst (en laatst) deze tekst van de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour.  De voorstelling, die live 
vanuit De Kleine Komedie gestreamd werd, was de op één na best bekeken stream van Nederland.  
Ook hebben we kunstenaar Kamiel Rongen, met steun van een anoniem familiefonds, gevraagd een 
lichtkunstwerk te maken dat elke avond van de lockdown van buiten te zien is.  
Kamiel Rongen is een Amsterdamse kunstenaar die met zijn hyper-creatieve werk de hele wereld 
over gaat. Zijn werk is hypnotiserend. Verslavend. Hij schept landschappen. Laat verf door water 
vliegen. En gebruikt daarbij nagellak, glitters, passievruchtpitjes en allerlei verschillende vloeistoffen.  
 
Maar ondanks het feit dat we vanuit De Kleine Komedie livestreams van hoge kwaliteit konden 
maken, waren veel cabaretiers huiverig om hun voorstellingen online te presenteren.  
Zodra de beelden op internet gedeeld worden, raken de makers de controle over de beelden kwijt.  
En beconcurreren artiesten hun eigen voorstelling in het theater, als de voorstelling online al te zien 
is? 
Desondanks kunnen we terugkijken op een aantal succesvolle online projecten. 
 
YouTube-kanaal De Kleine Komedie 
In 2021 is gestart met opnames/programmering ten behoeve van het YouTube-kanaal van De 
Komedie. Cabaretier, schrijver, mediamaker Stefan Pop werd als eindredacteur aangetrokken. Hij 
bedacht Zo Opgelost (zie hieronder). Voor productie, redactie en opnames TV producent is TinCan 
aangetrokken. Voor financiering klopten we aan bij NTR. De eerste 4 edities vonden wegens 
lockdown, plaats in een lege zaal, zonder publiek. Met cabaretiers als Kiki Schippers, Rayen Panday, 
Glodi Lugungu, Katinka Polderman, Sanne Wallis de Vries en Alex Ploeg. Het is niet mogelijk gebleken 
om de opgenomen filmpjes zowel op NPO als op ons YouTube-kanaal uit te zenden, alhoewel dat van 
begin af aan de informele afspraak was. 
Toen in het najaar het publiek weer naar binnen mocht, is het gelukt om 1 editie mèt publiek te 
organiseren op 22 november. Op eigen kracht, met eigen financiën en publicatie via onze eigen 
kanalen.  
 
Zo, opgelost! 
NTR en DKK presenteren online comedy van de makers van Klikbeet. NTR maakt in samenwerking 
met DKK Zo, opgelost!, een komisch, online programma waarin jonge cabaretiers samen met ervaren 
rotten op humoristische wijze problemen en prangende kwesties oplossen. Cabaretier en Klikbeet-
maker Stefan Pop is de bedenker van het programma. De presentatie is in handen van Tex de Wit 
(bekend van Zondag met Lubach en Klikbeet) en Anna Gimbrère (bekend van DWDD en Pointer). 
 
Videoclip “Wat voor sfeer zou er zijn in de zaal?” 
Voor de zomer 2021 heeft DKK een lied en een videoclip geproduceerd in coproductie met Human 
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Factor. Arjen Lubach, Diederik Smit en Edo Schoonbeek schreven het lied en het plan voor de clip. 
Het idee erachter was dat cabaretiers inmiddels een ander beroep hadden gekozen en zich nog wel 
bleven afvragen wat voor sfeer het zou zijn in de zaal. Lied en clip werden ter promotie van het 
nieuwe seizoen uitgezonden via YouTube/sociale media/nieuwsbrieven. 
 
Boekenweek  
De Boekenweek kon in maart 2021 wegens Covid niet live doorgaan zoals normaal. CPNB klopte aan 
voor een samenwerking, gebruikmakend van de opnamefaciliteiten van DKK. Michel Doodeman en 
Floor Nicolas dachten mee over een vodcast. Met als uitgangspunt de viering van 20 jaar 
Boekenweekgeschenk; 20 schrijvers kwamen in duo’s bij elkaar om elkaar te interviewen. 
 
Amsterdam Fringe Festival 
In 2021 nam De Kleine Komedie voor het eerst deel aan het Amsterdam Fringe Festival, met de 
voorstelling Godenzonen van Luan Buleshkaj en Robbie Wallin. De voorstelling werd helaas gespeeld 
op 1,5 meter, maar kreeg een volle zaal en enthousiast onthaal. 
Volmondig, het spoken word programma van en met Luan Buleshkaj beleefde zijn eerste succesvolle 
aflevering in de Tolhuistuin op 25 september. Medewerkend waren Yasmina Ahamiane, Suzanne 
Krijger, Yassine Belghanch, Daniëlle Zawadi, Gerry van der Linden, Musa en Eva Skeete McLeed. Deze 
avond kreeg een vervolg op 6 november, de edities daarna moesten worden uitgesteld wegens de 
lockdown. 
 
Na uitstel wegens coronamaatregelen vond De Avond van de Stadsdichter (i.s.m. SLAA) doorgang op 
23 oktober 2021. Gershwin Bonevacia programmeerde de line-up met Gerson Main, Hedy Tjin, 
RBDjan, Luan Buleshkaj en Charissa Chotoe. 
 
Amsterdams Studenten Cabaret Festival 
Voor het eerst opende DKK de deuren voor het Amsterdams Studenten Cabaret Festival. Onder het 
motto: deuren open, bijdragen aan talentontwikkeling en verbinden aan Amsterdamse partners. OP 
20 november waren er 2 halve finales op 1 dag, beiden uitverkocht. 
 
Podcast & Chill 
Podcast & Chill zou een maandelijkse avond zijn, geprogrammeerd door Julia van Alem en Steven 
Driehuis, waar steeds een andere podcast live op het podium staat. Podcasts zijn hot! En de grotere 
namen hebben vaak duizenden luisteraars, die graag live komen luisteren naar hun ‘helden’. Voor 
DKK een manier om nieuwe publieksgroepen binnen te krijgen. In oktober vond de eerste editie 
plaats met de podcast Elektra van Wouter Monden.  
 
De coronamaatregelen hebben groot effect gehad op de bedrijfsvoering van De Kleine Komedie.  
Tijdens de lockdowns hebben we bij steeds veranderende maatregelen verschillende protocollen 
moeten hanteren. Hierbij waren er een aantal uitgangspunten. 
Toen alles om 17.00 uur dicht moest, betekende dit dat De Kleine Komedie dicht was. We maken 
geen matinees van avondvoorstellingen omdat dit indruist tegen wat de maatregelen beogen: 
minder beweging van groepen mensen en minder samenkomst van grote groepen mensen.  
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Bespeling op anderhalve meter: in 2021 was DKK niet open op anderhalve meter. Het is 
organisatorisch en financieel niet op te brengen. Daarnaast hebben we ervaren dat zowel het publiek 
als de makers hier niet op zitten te wachten.  
Publiek 
We geven bezoekers hun geld terug. Met de uitdrukkelijke vraag om, als ze het kunnen missen, een 
donatie te doen. DKK betaalt de artiesten een garantiesom, sowieso, dus met de donatie 
ondersteunen ze die beleidsmatige keuze. En steunen ze artiesten en DKK.  
Bespelers 
Alle bespelers die al geprogrammeerd stonden toen eind november een nieuwe lockdown werd 
afgekondigd, kregen een financiële tegemoetkoming. De hoogte van dit bedrag was reeds 
contractueel afgesproken: € 650,- voor solo / € 850,- duo / € 1000,- trio of meer. Deze garantie was 
contractueel alleen toegezegd indien we op anderhalve meter open zouden gaan, niet bij een 
algehele lockdown. We wijken hier echter vanaf om de artiesten in deze moeilijke tijd te 
ondersteunen.   
Verplaatsen voorstellingen 
Voorstellingen zijn niet verplaatst, maar indien mogelijk is gezocht naar nieuwe data. Dit betekent 
opnieuw programmeren en dus niet verplaatsen. 
Live streamen of opnemen en later uitzenden is mogelijk. We verkopen hier kaarten voor, en 
hanteren nog steeds de garantie: als de recette hier bovenuit komt, wordt er gepartageerd. 
Bij livestream is het mogelijk om het videobestand nog beschikbaar te stellen tegen betaling 
gedurende een beperkte periode. 
Bovenstaande uitgangspunten verschaften helderheid bij zowel het publiek als de bespelers. 
Tegen de adviezen van de VSCD in heeft De Kleine Komedie niet gewerkt met vouchers, maar hebben 
we de bezoekers het geld van de kaarten voor afgelaste voorstellingen direct terug betaald.  
Ook zorgden we ervoor dat de bespelers financieel tegemoet gekomen werden voor de afgelaste 
voorstellingen. Hierdoor vielen de inkomsten bij deze artiesten, veelal zzp-ers, niet geheel weg 
tijdens de lockdown.  
 
De programmering is gezichtsbepalend voor DKK,  het uitgangspunt van ons beleid.  
We kiezen uit het enorme aanbod op basis van de kwaliteit, artisticiteit en zeggingskracht van de 
voorstellingen. Ter verrijking van onze programmering zoeken we, ook buiten de gekende kanalen, 
naar voorstellingen die de diversiteit van de huidige Amsterdamse samenleving laten zien en naar 
makers die daaraan kunnen bijdragen. De aanvankelijke programmering van 2021 was in evenwicht, 
met beginnende talenten en gearriveerde podiumkunstenaars met kwalitatieve, inhoudelijke 
programma’s op het gebied van cabaret, kleinkunst en theaterconcerten. Maar helaas waren we het 
grootste gedeelte van het jaar gesloten en konden het leeuwendeel van de voorstellingen geen 
doorgang vinden.  
Vanaf 1 september mochten we weer open met beperkte capaciteit. We konden 2/3 van onze zaal 
capaciteit gebruiken, wat neerkwam op 330 stoelen.  
Ondanks de beperkingen die voortkwamen uit de corona-maatregelen hebben er meer activiteiten 
plaatsgevonden dan we in eerste instantie hadden ingeschat. We hebben, op de momenten dat we 
open mochten, ruim 26 duizend bezoekers ontvangen. Dat is ongeveer een kwart van het aantal 
bezoekers dat we gewoonlijk ontvangen, maar gezien de omstandigheden een goed resultaat.  
Een belangrijk moment dat we in 2021 gemist hebben is de jaarlijkse voorverkoop, waarbij alle 
voorstellingen in het seizoen in één keer vrijkomen voor het publiek. De bezoekers kopen op dat 
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moment niet alleen kaarten voor de favoriete cabaretiers, maar kopen ook kaarten van 
voorstellingen die ze tijdens een seizoenspresentatie hebben gezien of waar wij aandacht op hebben 
gevestigd.  
Deze voorverkoop zorgt, wat kaartverkoop betreft, voor een solide basis van uitverkochte 
voorstellingen waarop we onze bezoekersaantallen voor de rest van het seizoen kunnen baseren.  
Doordat de voorverkoop niet plaats heeft gevonden waren we afhankelijk van de losse verkoop van 
voorstellingen. Hoewel de bezoekers de weg naar De Komedie wisten terug te vinden, was het voor 
de publiciteitsafdeling lastig om op korte termijn de juiste aandacht voor onze programmering te 
vinden.  
 
 
Bereik en impact op publiek en stakeholders 
 
De impact van DKK binnen de eigen sector  
 
De naamsbekendheid van DKK in het land is groot. En die is enorm toegenomen door met name de 
Adventskalender in 2020 en onze actieve houding rondom de coronamaatregelen. Men noemt DKK 
de cabarettempel van het land en we zijn normaal gesproken goed zichtbaar in de landelijke media 
doordat makers hun voorstelling in onze zaal voor televisie-uitzending registreren en veel cabaretiers 
hier in première gaan, wat voorbeschouwingen en recensies in de media oplevert. We hebben het 
afgelopen jaar echter, daarop aanvullend, impact op andere gebieden moeten maken. Omdat we 
slecht zichtbaar waren zonder makers en zonder publiek hebben we ons dus online geprofileerd.  
In de video Wat voor sfeer zou er zijn in de zaal? hebben bekende cabaretiers de krachten gebundeld 
om het gemis aan optreden een stem te geven.  
Op ludieke wijze toonden ze wat hun dagelijkse bezigheden zouden zijn als ze niet meer op konden 
treden. Van het fictieve verhuisbedrijf van Sanne Wallis de Vries tot de poffertjessalon van Peter 
Pannenkoek en het schilderbedrijf van Arjen Lubach. Het was een humoristische noodkreet die 
voortkwam uit het gebrek aan perspectief voor de culturele sector.  
De video is goed bekeken en veelvuldig gedeeld.  
Naast Wat voor sfeer zou het zijn in de zaal? werden, zoals eerder genoemd, andere programma’s 
online gedeeld. Dat heeft ervoor gezorgd dat De Kleine Komedie digitaal een groot publiek bereikte 
en binnen de sector een van de voorlopers was in het ontwikkelen van online programmering.  
Binnen de sector hebben verschillende andere podia gebruik gemaakt van de technische expertise 
van de ploeg met betrekking tot het ontwikkelen van gestreamde content. Onze technici hebben 
meerdere theaters geadviseerd bij de aankoop en het in gebruik nemen van registratiemiddelen. 
 
Op directieniveau heeft De Kleine Komedie in een vroeg stadium besloten niet mee te gaan in het 
vouchersysteem dat andere theaters toepasten, maar het publiek gelijk het geld van de afgelaste 
voorstellingen terug te betalen.  
In 2021 bleek dat dit de juiste strategie was. Andere theaters hadden te maken met een wirwar aan 
verplaatste voorstellingen en het publiek zat met een kluwen van vouchers, waarvan ze niet meer 
wisten óf en wanneer de voorstelling plaats zou vinden. Het direct terug betalen van de 
toegangskaarten voor verplaatste en afgelaste voorstellingen heeft bij veel andere theaters 
navolging gekregen.    
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Relatie tot de maatschappij en directe omgeving  
 
Als theaterprogrammering de kernactiviteit is die jouw relatie tot je omgeving bepaalt, wat doe je 
dan als die programmering praktisch stilvalt? We moesten inventief zijn en een andere manier 
zoeken om ons te relateren tot onze omgeving.  
DKK heeft zich het afgelopen jaar intensief bezig gehouden met twee maatschappelijke 
vraagstukken: de inclusieve werkomgeving en de duurzame samenleving. Zo zijn we de Zero Waste 
Expeditie gestart om onze medewerkers bewuster te maken van circulaire afvalverwerking en ieders 
eigen verantwoordelijkheid daarin.  
 
In 2021 hebben we de invulling van Lieve Stad, ons antwoord op het verzoek van oud-burgemeester 
Eberhard van der Laan: zorg goed voor elkaar, voortgezet. Lieve Stad gaat uit van sociale 
verbondenheid in de samenleving, belangeloos iets doen voor een ander. Lieve Stad is de 
overkoepelende paraplu waaronder we in het nieuwe Kunstenplan verschillende acties met een 
sociaal en inclusief karakter gaan uitwerken. In een jaar waarin het theater de deuren dicht moest 
houden door de coronamaatregelen bleek het de meest directe aanspreekvorm voor de passanten 
van ons gebouw. Met de gele letters op onze gevel tonen we normaal gesproken wie er die avond 
optreedt, in 2021 communiceerden we de boodschap van dat moment. Te beginnen met Lieve stad, 
nog even geduld a.u.b. Het bleek een iconisch, tot de verbeelding sprekend, beeld. Een tekst die we  
overal terugzagen, tot op de landelijke televisie aan toe. Ook Amsterdam Marketing gebruikte het op 
hun billboards door de hele stad. We zijn het jaar geëindigd met Lieve stad, we zijn online, toen 
duidelijk was dat we voorlopig nog niet open konden maar wel streaming programma’s gingen 
maken.  
 
Omvang en samenstelling publiek 
 
De spreiding van onze bezoekers over de stad en de rest van het land komt overeen met de cijfers de 
afgelopen jaren. Wel is het zo dat bezoekers tegenwoordig zelf hun gegevens kunnen invullen of 
aanpassen en een deel kiest ervoor hun adresgegevens niet te verstrekken. 
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Vanaf 2020 hebben we een grote stap vooruit gezet in het bereiken van online publiek. Het publiek 
reageerde enthousiast op onze uitingen in de sociale media. In de periode(s) dat we gesloten waren 
kregen we mail, tweets, facebookberichten van onze eigen bezoekers maar ook van publiek buiten 
Amsterdam. Bezoekers die we ook moeten bereiken als we in 2022 weer open kunnen voor publiek.  
We hebben inmiddels in het vaste medewerkersbestand iemand die zich specifiek richt op de sociale 
media met aansprekende vormgeving. Dit heeft ook in 2021 weer veel opgeleverd aan bezoek op 
onze ‘socials’ in vergelijking met het jaar hiervoor.  
 

Facebook 2020 2021 
Bereik 555.017 728.830 

(+127%) 

Pagina vind ik leuks 11.673 12.127 

 
Instagram 2020 2021 
Bericht bereik 31.974 113.650 

(+518%) 
Volgers 3574 4.408 

 
Twitter 2020 2021 
Weergaven totaal 1.455.313 1.505948 
Januari-maart 323.997 182.152 
April-juni 192.346 235.031 
Juli-september 233.320 552.309 
Oktober-december  705.650 536.456 
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Belangrijke stakeholders  
 
In 2021 hebben we maar heel korte tijd onze reguliere functie als presenterend theater kunnen 
uitoefenen. Doordat we op zoek moesten naar nieuwe mogelijkheden om, zonder programmering, 
toch contact te onderhouden met makers en publiek is ook het karakter van onze contacten met 
onze stakeholders veranderd. 
We hebben het in 2021 als onze belangrijkste taak ervaren steeds goed en helder informatie te 
verschaffen over de stand van zaken. Vanaf het begin van Corona hebben we weloverwogen contact 
gezocht per mail, brief, nieuwsbrief, sociale media en onze website om iedereen op het juiste 
moment, via de best geëigende kanalen, te informeren en pro actief onze besluiten uitgebreid toe te 
lichten. Dit heeft veel onrust voorkomen.  
Met de makers en hun impresariaten hebben we vinger aan de pols gehouden m.b.t. verplaatsingen, 
annuleringen en financiële compensatie. Het publiek werd per mail geïnformeerd per verplaatste 
voorstelling en in bredere zin via de ‘socials’. Doordat men goed op de hoogte was van de laatste 
stand van zaken verliep de afhandeling zo ontspannen als mogelijk. Al was het soms voor onszelf nog 
even zoeken omdat we, vooral in het begin door de onduidelijkheden rondom het virus, voortdurend 
ons beleid moesten aanpassen aan de laatste informatie.  
 
In 2021 hebben we wederom een Zilveren Raampje uitgereikt. Er vinden regelmatig opmerkelijke 
dingen plaats in De Kleine Komedie. En soms zo bijzonder dat we de mensen die dat veroorzaken 
graag in de schijnwerpers willen zetten om hen publiekelijk lof toe te zwaaien. Daar hebben we het 
Zilveren Raampje voor bedacht. Een zilveren speldje in de vorm van het beeldmerk van De Kleine 
Komedie. Met het opspelden van het Zilveren Raampje geeft DKK de ontvangende maker een 
staande ovatie. Dit jaar is het Zilveren Raampje naar Lebbis en Jansen gegaan. Toenmalig directeur 
Vivienne Ypma over de toekenning van het Zilveren Raampje: "Lebbis en Jansen, hoe verschillend 
jullie programma’s in uitwerking ook zijn, de oorsprong van jullie beider werk is een grote, oprechte 
betrokkenheid bij de samenleving en het vermogen, met een grote grapdichtheid, de vinger op de 
zere plek te leggen. Jullie nodigen het publiek uit actief te zijn, een standpunt in te nemen, niet 
onverschillig te zijn. Een voorstelling van jullie laat zich amper vrijblijvend bekijken. Altijd actueel en 
scherp. Geen woorden maar daden. Als engagement—persoonlijk, maatschappelijk én politiek—het 
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voornaamste criterium zou zijn bij het beoordelen van cabaret dan zijn jullie de koningen van het 
genre." 
 
Een van de belangrijkste groepen relaties van DKK is het gezelschap van bezitters van Mijn Stoel. In 
ruil voor een vast bedrag per jaar, variërend van 50 euro voor een stoel op het tweede balkon tot 
500 euro in de zaal, mogen zij met voorrang kaarten kopen voor hun plek zodra de kaartverkoop 
start. Het was spannend of het aantal Mijn Stoelers dit jaar gelijk zou blijven, ten gevolge van Corona 
kon er ook dit jaar immers weinig gebruik van gemaakt worden. Maar wederom kwam dat gelukkig 
weinig voor en de stoelen die werden opgezegd werden weer in beslag genomen door bezoekers die 
ons juist nu wilden steunen. Een mooi bewijs voor hun grote betrokkenheid bij DKK. 
 
 
Toelichting op staat van baten en lasten 
 
De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van 205.312,-  
Doordat het jaar getekend werd door corona, zijn de baten in 2021 anders van aard dan gebruikelijk 
daarvoor. Ook dit jaar hadden we te maken met de gevolgen van de coronamaatregelen waardoor 
onze inkomsten stil vielen. Waar de reguliere publieks- & horeca-inkomsten sterk terugliepen 
doordat het theater het grootste deel van het jaar gesloten was of beperkt open, werd dit gelukkig 
opgevangen door de ruimhartige steun van de Rijksoverheid middels de verschillende 
coronategemoetkomingen (NOW/TVL). Alhoewel deze tegemoetkomingen incidenteel zijn, gaan we 
er van uit dat de publieks- en horeca-inkomsten in de loop van de tijd weer op het oude niveau zullen 
komen zodra het publiek de weg naar het theater heeft teruggevonden en er geen verdere 
(gedeeltelijke) sluitingen gaan plaatsvinden. 
In de corona-periode werd DKK ook warm gesteund door particulieren en fondsen als het Zadelhoff 
Cultuurfonds en een anoniem familiefonds. Deze donaties werden uitgekeerd voor specifieke 
doeleinden en zijn daarmee eenmalig maar we hopen de inkomsten uit private middelen op dit 
niveau te kunnen continueren. 
 
De publieksinkomsten waren in 2021 met € 449.990 minder dan een kwart dan de begrote 
inkomsten. In de perioden dat we open mochten, haalden we een goede zaalbezetting, maar met 
een maximale capaciteit van 30 stoelen of een anderhalve meter-protocol zijn voorstellingen niet 
rendabel te maken. Dit heeft ook doorgewerkt in de ontvangen servicekosten en doorberekende  
transactiekosten. Ook viel dit jaar de zaalverhuur stil. 
De inkomsten van de horeca waren dit jaar minder dan een vijfde van de begrote inkomsten. De 
horeca is ondersteunend aan de exploitatie van het theater en dus alleen geopend indien er 
voorstellingen werden gespeeld en de corona-maatregelen dit toelieten. 
 
De bijdragen uit private middelen zijn hoger dan begroot. Het donatieprogramma Mijn Stoel heeft in 
2021 € 71.800 opgebracht, ruim vierduizend euro hoger dan in 2020 dankzij Mijn Stoelers die ons in 
deze moeilijke tijden extra wilden steunen. Een familiefonds dat graag anoniem wil blijven heeft in 
2021 totaal € 59.965 gedoneerd. Ook het publiek heeft dit jaar € 20.175 gedoneerd. In de 
jaarrekening 2021 worden de verschillende private inkomsten apart toegelicht. 
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Vanuit de Gemeente Amsterdam en de Rijksoverheid heeft DKK ruime steun ontvangen. De 
verschillende tegemoetkomingen zijn uitgesplitst per onderdeel (NOW/TVL/noodsteun Gemeente) 
en per periode terug te vinden in het overzicht in de jaarrekening 2021.  
 
Per 31 december 2021 is het solvabiliteitspercentage 54%, het liquiditeitspercentage 1,7 (zowel 
current- als quick ratio). Ook dit coronajaar wijken deze cijfers logischerwijs af van onze gebruikelijke 
cijfers. DKK kan aan haar betalingsverplichtingen voldoen. 
 
De personele bezetting was in 2021, met 16,7 fte 1,2 fte lager dan in 2020 omdat een aantal 
vacatures open zijn blijven staan. 
 
Een uitgebreidere toelichting per onderdeel is te vinden in de jaarrekening 2021 volgend op dit 
verslag. 
 
De jaarrekening 2021 sluit af met een positief saldo van € 205.312. Dit wordt toegevoegd aan de 
Algemene reserve om de lopende exploitatie te steunen. Het boekjaar 2022 begon DKK in een 
lockdown en pas op 18 januari 2022 kon het theater weer op volle capaciteit draaien. Ook nu het 
theater weer open is, wil dit nog niet zeggen dat de publiekscijfers snel op het oude niveau gaan 
terugkomen. Bezoekers voelen zich nog niet in alle gevallen weer prettig in grote groepen en een 
aantal bezoekers verwijt de theaters te hebben meegewerkt aan het beleid omtrent het 
coronatoegangsbewijs waardoor ze niet meer terugkomen. Om terugvallende exploitatiecijfers in 
2022 te kunnen dekken kan teruggevallen worden op (een deel van) de Algemene Reserve. De 
coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat wij onze ambitie omtrent de hoogte van de Algemene 
Reserve willen aanpassen. De komende jaren gaan we ons beraden op de hoogte van de Algemene 
Reserve. 
Voor een groot deel van te verwachten hoge lasten met betrekking tot theatertechniek, 
klimaatbeheersing en automatisering bouwt DKK bestemmingsreserves op om deze lasten te kunnen 
dekken. Voor dekking van de onderhoudslasten is een Voorziening Groot onderhoud die met een 
jaarlijkse dotatie op peil wordt gehouden. Zowel de bestemmingsreserves als de Voorziening groot 
onderhoud worden toegelicht in de jaarrekening 2021. 
 
Begroting volgend boekjaar 
 
Per 1 juli 2022 zal een nieuw huurcontract ingaan met de huiseigenaar, Gemeentelijk Vastgoed. De 
financiële condities in dit nieuwe huurcontract zijn in grote lijnen gelijk aan die in het oude contract. 
De huurprijs wordt niet verhoogd bij het ingaan van het nieuwe contract maar zal wel (net als in de 
oude overeenkomst) jaarlijks worden geïndexeerd. Ook de demarcatielijn tussen gebruikers- en 
verhuurdersonderhoud blijft gelijk waardoor de onderhoudskosten voor DKK als huurder niet 
significant zullen gaan afwijken. 
 
Volgend op het afsluiten van het nieuwe huurcontract zal in de zomer van 2022 het 
MeerjarenOnderhoudsPlan (“MOP”) worden herzien. Het MOP wordt zowel voor DKK als voor 
Gemeentelijk Vastgoed opgesteld door dezelfde firma waardoor de demarcatielijn zoals vastgelegd 
duidelijk kan worden toegepast bij het opstellen van beide MOP’s. Hierdoor zijn de te verwachten 
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onderhoudskosten goed inzichtelijk en zullen deze niet bijzonder veel gaan afwijken van de kosten in 
het huidige MOP. 
 
Begrotingscijfers van het boekjaar volgend op het rapportjaar zijn hieronder in een tabel weergeven. 
De begrotingscijfers 2022 komen uit de bij het AFK ingediende meerjarenbegroting 2021-2024. 
 

      
 Begroting 2022  €  
      
 BATEN    
 Directe opbrengsten:    
  Publieksinkomsten  2.286.500  
  Sponsorinkomsten  0  
  Overige inkomsten  3.000  
 Indirecte opbrengsten  13.000  
 <totaal opbrengsten>  2.302.500  
 Kunstenplan subsidie  550.000  
 Overige subsidies gemeente Amsterdam  0  
 Subsidie OCW  0  
 Overige subsidies uit publieke middelen:    
  structureel  0  
  incidenteel  0  
 Bijdrage uit private middelen  155.880  
 <totaal subsidies>  705.880  
 <TOTAAL BATEN>  3.008.380  
      
 LASTEN    
 Beheerslasten personeel  336.139  
 Beheerslasten materieel  623.229  
 <totaal beheerslasten>  959.368  
 Activiteitenlasten personeel  722.936  
 Activiteitenlasten materieel  1.448.910  
 <totaal activiteitenlasten>  2.171.846  
 <TOTAAL LASTEN>  3.131.214  
      
 SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING  -122.834  
 Saldo rentebaten en -lasten  0  
 Saldo buitengewone baten en lasten  0  

 

EXPLOITATIERESULTAAT voor 
resultaatbestemming  -122.834  

      
 Dotatie / onttrekking bestemmingsfonds  0  
 Dotatie / onttrekking overige reserves  126.008  
 Dotatie / onttrekking algemene reserve  -3.174  
 EXPLOITATIERESULTAAT na resultaatbestemming  0  
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Toelichting organisatie, directie & Raad van Toezicht en toelichting codes 
 
De Kleine Komedie heeft een doelmatige personele bezetting waarbij de meeste medewerkers multi-
inzetbaar zijn en alle arbeidsuren maximaal benut kunnen worden. Ook in 2021 hebben de meeste 
medewerkers deels vanuit huis gewerkt. Het werken op afstand zorgde voor een andere dynamiek in 
de organisatie. Elk overleg moest gepland worden en spontane ontmoetingen vonden niet plaats. 
Online overleg vergt een grote mate van concentratie en de sociale context van de organisatie 
verdween. Daardoor werd het thuiswerken niet makkelijker. In september, oktober en november, 
toen er weer voorstellingen in het theater konden plaatsvinden, werd er op afstand meer op kantoor 
gewerkt. Maar dat kon tijdens de lockdown in december niet gehandhaafd worden.  
 
Het totale fte bedraagt 16,7 verspreid over een aantal vaste werknemers die grotendeels fulltime 
werken (directie, programmering, organisatie, hoofd kassa, publiciteit, financiële en 
personeelsadministratie, techniek) en een wisselend aantal oproepkrachten (kassa, horeca- 
garderobe- en ouvreusepersoneel). In 2021 heeft de transitie naar een 36-urige werkweek 
plaatsgevonden. Dit is conform de CAO Nederlandse podia waarin een 36-urige werkweek wordt 
voorgeschreven. 
Dankzij de NOW-regeling van de Rijksoverheid hebben we geen medewerkers actief hoeven te 
ontslaan in 2021. 
 
Governance Code Cultuur 
 
De Kleine Komedie werkt met een Raad van Toezicht-model en past de principes van de code toe.  
Directeur/ bestuurder van De Kleine Komedie is Jörgen Tjon A Fong. Hij is tevens artistiek 
verantwoordelijk en producent van de eigen producties. Hij wordt ondersteund door Miriam Kolk, 
adjunct-directeur / zakelijke leiding. Verder zitten in het MT-team Thom Hannesen, hoofd technische 
dienst en Floor Nicolas, hoofd programmering.  
 
Frequentie vaste overlegmomenten: 
Eens per week:   MT-overleg, kantoor overleg, programmeringsoverleg, publiciteitsoverleg 
Eens per maand: Kassaoverleg, techniekoverleg, werkoverleg met alle medewerkers 
Eens per kwartaal:  Overleg avondpersoneel 
Eens per kwartaal: Vergadering Raad van Toezicht 
 
Directeur en voorzitter RvT overleggen regelmatig tussentijds over lopende zaken. Ook is er bilateraal 
overleg met de zakelijke leiding met betrekking tot de (jaar)cijfers. Daarnaast hebben de leden van 
de RvT, indien nodig, individueel contact met de directeur.  
 
Samenstelling Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht is breed samengesteld met mensen uit verschillende vakgebieden zodat er 
expertise is op elk terrein waar het theater in haar bedrijfsvoering mee in aanraking kan komen.  
Lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd. Voor alle leden van de RvT geldt een zittingstermijn van 
maximaal twee keer vier jaar.  
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Nina Tellegen (vz)  Datum van infunctietreding: 07-03-2018 
Maarten Dorhout Mees  Datum van infunctietreding: 30-05-2017 
Eveline Aendekerk  Datum van infunctietreding: 03-10-2017 
Samir Boufadiss  Datum van infunctietreding: 08-12-2017 
Myriam Sahraoui  Datum van infunctietreding: 11-03-2020  
 
De RvT streeft naar een evenwichtige, brede samenstelling op het gebied van leeftijd, culturele 
achtergrond en gender. De RvT heeft de uitdrukkelijke wens minimaal twee leden te hebben met een 
niet-westerse achtergrond.  
Op 15 juni 2022 is in aanwezigheid van de externe accountant Dubois & Co de jaarrekening 2021 
toegelicht, besproken en goedgekeurd. 
 
Fair Practice Code 
 
De Kleine Komedie onderschrijft de kernwaarden van de Fair Practice Code en onderkent het grote 
belang van de Code voor alle mensen die werkzaam zijn in de culturele sector. Bij onze eigen 
producties worden de artiesten betaald op CAO-niveau.  
De Kleine Komedie is een programmerend en presenterend podium van makers die veelal 
ongesubsidieerd zijn. De Kleine Komedie heeft geen directe invloed op de honoraria van deze makers 
maar dankzij de hoge bezettingsgraad verdienen ook de nog onbekendere makers, die voor het eerst 
in onze zaal spelen goed.  
Er is in 2020 onderzocht of de medewerkers ‘fair’ betaald konden worden. Helaas staan de financiële 
mogelijkheden dat op dit moment niet toe. De stap van de 40-urige naar een 36-urige werkweek een 
de eerste stap in de goede richting.  
 
2021 
 
Ook dit eerste jaar in het nieuwe Kunstenplan was een turbulent jaar. De  coronamaatregelen 
hebben grote impact gehad op de programmering, op de artiesten en op de medewerkers van De 
Kleine Komedie. Er wordt een grote flexibiliteit en inventiviteit van de organisatie gevraagd om 
telkens weer op situaties in te spelen die onbekend zijn.  
Het is de medewerkers gelukt om daar adequaat op te reageren en de communicatie met het 
publiek, op afstand of in ons theater, optimaal te houden.  
Maar de medewerkers hebben ook tijd nodig om te herstellen van een intensieve en onzekere 
periode. Daar moeten we in de komende jaren rekening mee houden.  
Voor een theater als De Kleine Komedie, dat grotendeels afhankelijk is van publieksinkomsten, was 
overheidssteun in de afgelopen jaren onontbeerlijk. Het moment dat we weer zonder maatregelen 
open konden was een verademing. De daaropvolgende lockdown kwam hard aan en voelde als een 
nederlaag. We kijken uit naar de toekomst en zullen de ervaringen die opgedaan zijn tijdens deze 
crisis meenemen in de toekomst. Want hoe zwaar het afgelopen jaar ook was. We hebben er 
vertrouwen in dat we ons publiek weer in ons theater kunnen blijven ontvangen als vanouds en 
gezamenlijk kunnen genieten van een mooie, inhoudelijk sterke maar altijd humoristische 
voorstellingen.   
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Code Culturele Diversiteit 
 
De Kleine Komedie streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de Amsterdamse samenleving op het 
gebied van Programmering, Personeel, Publiek en Partners. Het bewustzijn hiervoor moeite te 
moeten doen en veilige huisje te verlaten is inmiddels goed tot de hele organisatie doorgedrongen.   
 
Programmering 
In de korte tijd dat we programmering te bieden hadden, hebben we een aantal makers met een 
cultureel diverse achtergrond en dito verhalen op het podium gebracht. Niet alleen oude bekenden 
als Rayen Panday maar ook nieuwe bespelers als Glodi Lugungu. Ook in De Boom In, het vervolg op 
de Adventskalender uit 2020, hebben we een breed, inclusief palet aan makers uitgenodigd een 
korte video voor ons publiek op te nemen, waaronder Glenn Faria, Noraly Beyer en Lucretia van der 
Vloot.  
 
Personeel 
DKK heeft een grotendeels homogene groep medewerkers, doelstelling is om dit te doorbreken en 
over 4 jaar minimaal 25% van de banen die vacant komen ingevuld te hebben met mensen met een 
niet westerse culturele achtergrond. Om de hele organisatie te betrekken bij de 
gedachtenontwikkeling rond diversiteit en inclusie en om intern een breed draagvlak te organiseren, 
is in 2020 een intensief traject gestart m.b.t. bewustwording van vooroordelen, gedrag en omgang 
met elkaar, dat ook in 2021 is voortgezet. 
DKK past de Rooney Rule toe bij sollicitaties, dit heeft ook in 2021 zijn vruchten afgeworpen. 
Ondanks dat door Corona het personeelsbestand niet veel kon wijzigen zijn er dit jaar twee 
medewerkers nieuw bijgekomen, een van kleur en een met een niet westerse achtergrond. De eerste 
bij de afdeling productie en de tweede bij de technische dienst, rechtstreeks van school die binnen 
DKK verder opgeleid zal worden in de praktijk. 
 
Publiek 
Ook dit jaar zagen we dat de groei in diversiteit van het publiek tegelijk opgaat met de groei van de 
diversiteit in de programmering. Het is jammer dat we door corona onze plannen even ‘on hold’ 
hebben moeten zetten maar we zijn achter de schermen steeds bezig geweest om de 
toegankelijkheid van ons gebouw te vergroten door de plaatsing van een rolstoelvriendelijke 
toegang. We hopen deze toegang midden 2022 te kunnen realiseren. 
Partners 
Door samenwerkingen aan te gaan met nieuwe partners naast de reguliere impresariaten, hebben 
we stappen gezet naar een meer diverse programmering. Dat dit werkt en niet onopgemerkt blijft 
horen we terug van de bespelers zelf. Helaas heeft corona roet in het eten gegooid.  
We zijn in contact met NRRTV. Met hen herijken we het “merk” DKK en onderzoeken we hoe we dat 
merk kunnen bijsturen, onder meer op het gebied van een inclusievere beleving.  
 
Afscheid Vivienne Ypma 
 
Een grote verandering dit jaar was natuurlijk het vertrek van directeur/bestuurder Vivienne Ypma. Na 
meer dan 15 jaar heeft zij afscheid genomen van De Kleine Komedie.  
In de jaren waarin zij leiding heeft gegeven aan De Kleine Komedie is het theater uitgegroeid tot dé 
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cabarettempel van Nederland. De programmering van het theater kenmerkt zich door een 
inhoudelijk sterke en kwalitatief hoogstaande programmering. In deze programmering is cabaret de 
levensader. Naast cabaret is er ook ruimte gemaakt voor kleinkunst, muziek- (theater) en literatuur. 
Haar vertrek was natuurlijk, door de lockdown, niet het afscheid dat ze voor ogen had. In december 
2021, tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht heeft Vivienne in kleine kring afscheid 
genomen van de organisatie en is het stokje officieel overgedragen aan Jörgen Tjon A Fong.  
Gelukkig is er in 2022 nog gelegenheid geweest een feestelijker afscheid voor haar te organiseren. 
 
De Kleine Komedie en het publiek 
 
De Kleine Komedie is toonaangevend op het gebied van cabaret, kleinkunst en theatermuziek. Het 
genre draagt bij aan begrip van de maatschappij, de veranderende wereld om ons heen en het 
bepalen van onze eigen positie daarin. DKK presenteert en produceert een consistente en 
vernieuwende programmering, voor een groot en breed publiek, op basis van zorgvuldig uitgevoerd 
beleid. Kwaliteit, artisticiteit en zeggingskracht staan centraal.  
Onze strategie voor de komende jaren is erop gericht onze specifieke functie verder te ontplooien, 
vooroplopend en anticiperend op nieuwe ontwikkelingen. Wij nemen daarbij de verantwoordelijkheid 
als centrale verbinder in de keten van cabaret, kleinkunst en crossovers met nieuwe theatervormen. 
Aanvullende prioriteit daarbij is een actieve invulling te geven aan de wens een huis te zijn voor alle 
Amsterdammers.  
De afgelopen twee jaar heeft aangetoond dat niets vanzelfsprekend is. Op dit kantelpunt heeft ook 
de directiewissel plaatsgevonden. Met Jörgen Tjon A Fong als directeur wordt er komende jaren 
gezocht naar wegen om het profiel van De Kleine Komedie te behouden, maar ook te innoveren.  
Als we een huis willen zijn voor alle Amsterdammers, wat betekent dat dan voor de programmering 
en publieksbenadering? In de maanden dat we open zijn geweest, kwam het publiek gelukkig terug 
en was er een goede zaalbezetting. We hebben goede hoop dat dit zich in de komende jaren zal 
continueren, zodat we met de vaste bezoekers als basis onze publieksgroepen kunnen verbreden.  
De bewonerssamenstelling van Amsterdam is divers en onderhevig aan voortdurende verandering en 
ontwikkeling. We ervaren dat er, met nieuwe stadsgenoten, ook nieuwe genres ontstaan die nog 
geen (vast) podium hebben. Ter verrijking van onze programmering zoeken we, ook buiten de 
gekende kanalen, naar voorstellingen die de diversiteit van de huidige Amsterdamse samenleving 
laten zien en naar makers die aan een verbreding van programmering en daarmee aan een 
verbreding in publieksbereik kunnen bijdragen. Want humor verbindt, is universeel én heel divers. 
Humor is een toegankelijke manier om pijnlijke en urgente kwesties onder de loep te nemen, om een 
spiegel voor te houden, te verlichten en te reflecteren. Humor is in alle culturen aanwezig maar kan 
totaal verschillend zijn. 
De Kleine Komedie wil die verschillen omarmen vanuit het principe dat humor onontbeerlijk is, maar 
vele talen kent. We laten de komende jaren in de volle breedte verschillende stemmen en 
perspectieven aan het woord. 

Cyberveiligheid / Wet- en regelgeving op het gebied van privacy 

Met de overgang naar het thuiswerken is digitale veiligheid een nog belangrijker aandachtspunt 
geworden dan het al was. In 2020 zijn we overgestapt naar digitaal werken waardoor deze transitie 
snel kon worden doorgevoerd. De organisatie werkt inmiddels grotendeels in de cloud via het 
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systeem van Microsoft365 (Teams/Sharepoint). Hier is een extra module aan toegevoegd om het 
totale pakket aan ICT en automatisering te kunnen administreren en superviseren (open source 
software, aangepast aan de wensen van de eigen organisatie). Beheer van het netwerk (zowel online 
als het deels nog bestaande inpandige netwerk) wordt gedaan in samenspraak met een extern 
bedrijf dat hierin is gespecialiseerd, VBVB ICT. Systeembeheer wordt uitgevoerd met nadrukkelijk 
extra aandacht voor veiligheid en preventie, er is regulier gepland overleg en VBVB beschikt over een 
ISO 27001 certificering (informatiebeveiliging). 
 
 
Risicoanalyse  
 
De risicoanalyse, waarin sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart zijn gebracht, sluit aan op 
eerdere bevindingen, met een aantal aanvullingen waar het de gevolgen van de coronacrisis betreft.  
 
Sterktes: 

- Grote naamsbekendheid, sterk merk, gezichtsbepalend theater op basis van kwalitatieve 
programmering.  

- Betrokken en trouwe bespelers & bezoekers. 
- Laagdrempelig dankzij betaalbare toegangsprijzen (elk programma vanaf € 10), dus ook 

betaalbaar voor nieuw en jong publiek. 
- Een sterk team van betrokken en goed geïnformeerde medewerkers op elk niveau, prettig 

voor zowel bezoekers als bespelers. 
- Combi-functies kantoorpersoneel, bij ziekte of afwezigheid valt men eenvoudig voor elkaar 

in. 
- Kwalitatieve programmering maar ook vernieuwend waardoor programmering ook op 

langere termijn gewaarborgd wordt. 
- Sterke positie in de keten van beginnende makers tot grote namen. 
- Eigen producties ter ondersteuning van de ontwikkeling van het genre cabaret en de makers. 
- Financieel stabiel, hoge eigen inkomsten en strakke bedrijfsvoering met oog voor 

investeringen en grote uitgaven in de toekomst. 
- Pand uit 1786 (oudste theatergebouw in de stad) in goede staat van onderhoud. 
- Kenner van de markt, van daaruit  betrokken bij veel initiatieven en overleggen. Niet alleen 

op directieniveau maar ook vanuit de financiële-, technische- en marketingafdeling. 
 
Zwaktes: 

- Door compact team en combi-functies kwetsbaar bij langdurig verzuim van meerdere 
medewerkers tegelijk.  

- Scherpe bedrijfsvoering doch subsidie afhankelijk. We kennen al een 7-daagse 
programmering en hoge zaalbezetting. Het is niet mogelijk de publieksinkomsten nog meer 
te verhogen.  

- Door de afhankelijkheid van publieksinkomsten is er minder ruimte voor echte risico’s in 
innovatieve programmering. 

- Compacte ruimte met één theaterzaal waardoor er, naast dag-verhuur bij seriebespeling, 
weinig mogelijkheden zijn voor verhuur. Sowieso moet er gewoekerd worden met de ruimte 
waardoor aanvullend gebruik van het gebouw beperkt is.  
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- Geen ruimte voor uitbreiding horeca.  
- Rijksmonument waardoor er geen mogelijkheid is het gebouw toegankelijk te maken voor 

gebruikers van elektrische rolstoelen. Aan dit punt wordt momenteel gewerkt. 
- Pand is oud, onderhoud is blijvend aandachtspunt. 
- De druk op onze organisatie wordt steeds groter door toenemende wet- en regelgeving waar 

de compacte organisatie niet op is toegerust. Aan dit punt wordt momenteel gewerkt. 
 

Kansen: 
- Door de ontwikkeling van de afdeling techniek op het gebied van online streamen en 

programmaregistraties kunnen we meer bieden dan voorheen, zowel aan bespelers als bij 
verhuur. 

- Dankzij de ervaringen en kennis die we tijdens corona opdoen kunnen we post-corona 
grotere stappen nemen in online publieksbereik en de interne organisatie. 

- Door de coronacrisis is er meer bewustwording m.b.t. de hachelijke financiële positie van de 
culturele sector. Private fondsen zijn daarvoor gevoelig gebleken.  

- Door laagdrempeligheid, diverse programmering, een groot en groeiend klantenbestand en 
open oog voor de maatschappelijke en sociale ontwikkelingen passen we ons eenvoudig aan 
op de programmering en het publiek van de toekomst. 

- De stad groeit, oude wijken worden vernieuwd en nieuwe wijken ontwikkeld. DKK ziet daar 
mogelijkheden tot uitbreiding van zowel publiek als aanbod. 

- Nu de landelijke fondsen het subsidiebeleid verruimen t.b.v. populaire muziek en kleinkunst 
kunnen onze bespelers (nu voor 98% ongesubsidieerd) daarvan profiteren. DKK kan en wil 
daar een actieve rol in spelen. Zowel bemiddelend als uitvoerend.  

- Het huidige politieke en maatschappelijke klimaat vraagt om stellingname en richt zich 
steeds meer op inhoud en urgentie. DKK, denkend vanuit de inhoud en reagerend op 
maatschappelijke ontwikkelingen kan daar goed podium aan bieden.  

- Door haar positie in het theaterlandschap, zowel in deze regio als daarbuiten, kan DKK actief 
bijdragen aan gedachtenontwikkeling en innovatie.  

- Samenwerking met andere podia en nieuwe makers. Crossovers met nieuwe theatervormen.  
 
Bedreigingen: 

- De voortdurende onduidelijkheid m.b.t. het beleid rond corona en de onzekerheid wanneer 
weer open te kunnen voor 500 bezoekers.  

- Is “ons” publiek er nog, post corona? Gaat men nog naar theater? Zijn de artiesten er nog? 
- DKK heeft pré-corona altijd 83% eigen inkomsten gehad. Behalen we dat peil weer als we 

open mogen?  
- Fair Practice Code. De salarissen van onze medewerkers zijn bevroren. Marktconforme 

salarissen brengen flink hogere kosten met zich mee voor de lopende exploitatie. Inmiddels 
hebben de eerste DKK-medewerkers al beter betaald werk gevonden buiten de sector. 

- Aankondiging van de gemeente om marktconforme huren te gaan vragen. Onduidelijk nog is 
wat marktconform gaat zijn en hoe de locatie, het belang van een theater, de eigen inbreng 
bij onderhoud etc. daarin meegewogen gaat worden.  

- Door haar scherpe bedrijfsvoering is DKK niet in staat haar eigen inkomsten nog meer te 
verhogen en blijft er dus de afhankelijkheid van subsidiëring. 
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Jaarverslag Raad van Toezicht bij Jaarrekening 2021 
Stichting De Kleine Komedie  
 
 
2021 was in allerlei opzichten een bijzonder jaar voor De Kleine Komedie. Vivienne Ypma kondigde 
begin van het jaar, na bijna 16 jaar directeurschap, haar vertrek aan. 16 jaar waarin De Kleine 
Komedie uitgroeide tot hèt kleinkunst podium van Nederland met een zeer gevarieerde 
programmering met altijd ruimte voor nieuwe talenten, een grote vaste schare aan bezoekers en een 
degelijke financiële basis. In de zomer vonden we in Jörgen Tjon A Fong een uitstekende opvolger 
van Vivienne. Jörgen startte in december en heeft per 1 januari 2022 de leiding over het theater.  
 
2021 was ook het tweede coronajaar. Dan mochten we weer open onder strikte voorwaarden van 
afstand houden, coronapas en mondkapjes en dan toch weer niet. De onzekerheid trok een zware 
wissel op het personeel en namens de Raad van Toezicht wil ik alle medewerkers enorm bedanken 
voor hun flexibiliteit en niet aflatende inzet voor De Kleine Komedie. 
 
Met dank aan de ruimhartige coronasteun, onze vaste Stoelers en vrienden en een grote donatie van 
een Familiefonds zijn we dit tweede coronajaar ook financieel goed doorgekomen.  
 
Raad van Toezicht 
 
Taak en functioneren Raad van Toezicht  
 
De Raad van Toezicht heeft tot primaire taak het toezichthouden op het algemene reilen en zeilen 
van De Kleine Komedie en het functioneren van de directeur-bestuurder. Daarnaast staat de Raad 
van Toezicht de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde en geeft gevraagd en ongevraagd 
advies. Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt een zittingstermijn van maximaal twee keer 
vier jaar.  
 
De Raad van Toezicht vergadert zes keer regulier, soms digitaal en als het kon live. Vergaderingen 
waarin naast de gevolgen van de coronamaatregelen voor de organisatie, de financiën en de 
planning, ook de jaarlijks terugkerende onderwerpen werden behandeld, zoals de halfjaarlijkse 
financiële rapportage, de jaarrekening en personeelszaken. Op 1 november belegde de Raad van 
Toezicht haar jaarlijkse evaluatiesessie en ook de werving en aanstelling van de nieuwe directeur-
bestuurder bracht ons meerdere malen samen.  
 
De Raad van Toezicht opereert volgens de Code Cultural Governance.  
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.  
In de vergadering van 15 juni 2022 is in aanwezigheid van de externe accountant de Jaarrekening 
2021 besproken.  
  





JAARREKENING 2021



Balans

€ € € €
Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 14.821 14.717
Theatertechnische inventaris 96.068 105.068
Klimaatbeheersing 31.867 50.435
Verbouwing / renovatie gebouw 24.041 112.161
Technisch onderhoud gebouw 66.408 75.614

233.205 357.995

Vlottende activa

Voorraden 6.386 1.480

Vorderingen
Debiteuren 0 824
Overige vorderingen en overlopende activa 512.078 171.347

512.078 172.171

Liquide Middelen 2.883.315 1.687.861

Totaal activa 3.634.983 2.219.506

Vermogen
Stichtingskapitaal 14 14
Algemene reserve 501.092 257.551
Bestemmingsreserves 456.664 494.893

957.770 752.458

Langlopende schulden
Egalisatiereserve bijdrage voorhuis 2011 0 30.000
Egalisatiereserve streaming 4.868 7.943

4.868 37.943

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud 713.651 637.564

713.651 637.564

Kortlopende schulden
Crediteuren 31.892 25.846
Belastingen en premie sociale verzekeringen 27.270 23.806
Nog te besteden projectgelden 70.177 54.597
Te verrekenen tegemoetkomingen Rijksoverheid NOW 6.281 125.075
Kortlopende schuld COVID-19 Gemeente Amsterdam 750.939 362.130
Overige schulden en overlopende passiva 1.072.135 200.087

1.958.694 791.541

Totaal passiva 3.634.983 2.219.506

31 december 2021 31 december 2020
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Staat van baten en lasten

Begroting 2021 2020
€ € €

Baten

Publieksinkomsten 2.124.900 449.990 587.079
Inkomsten horeca 130.000 26.868 24.598
Bijdragen uit private middelen 154.000 193.205 242.900
Overige inkomsten 14.500 22.727 10.251
Subsidies en tegemoetkomingen 550.000 1.505.625 1.215.438

2.973.400 2.198.415 2.080.266

Lasten

Personeelslasten 1.038.309 950.152 938.240
Huisvestingslasten 353.022 289.252 290.986
Afschrijvingen 141.238 132.979 155.943
Algemene lasten 202.500 172.590 114.388
Activiteitenlasten 1.359.000 301.590 478.705
Publiciteitslasten 61.500 34.566 53.070
Lasten fondsenwerving 7.500 4.037 1.305
Exceptionele lasten 107.937 57.237

3.163.069 1.993.103 2.089.874

Exploitatie resultaat -189.669 205.312 -9.608

Resultaatbestemming
Onttrekking bestemmingsreserves -140.074 -79.277 -123.176
Toevoeging aan bestemmingsreserves 0 41.049 40.244

Mutatie bestemmingsreserve -140.074 -38.229 -82.932

Mutatie algemene reserve -49.594 243.541 73.324

-189.668 205.312 -9.608

Het positieve resultaat van dit jaar kan leiden tot belastingplicht voor de vennootschapsbelasting,
maar door specifieke fiscale aftrekposten is er geen vennootschapsbelasting verschuldigd.
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Kasstroomoverzicht  

2021 2020

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 205.312 -9.608

Aanpassing voor:
vorderingen -339.907 -124.057
kortlopende schulden 1.167.153 -494.418
voorraden -4.906 4.259
afschrijvingen 166.053 201.492

988.393 -412.723

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.193.705 -422.331

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -41.263 -15.302
Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -41.263 -15.302

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie egalisatiereserves -33.075 -36.325
Mutatie voorzieningen 76.087 92.690

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 43.012 56.365

Saldo kasstromen 1.195.454 -381.268

Beginstand liquide middelen 1.687.861 2.069.129
Eindstand liquide middelen 2.883.315 1.687.861

Mutatie liquide middelen 1.195.454 -381.268
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Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Handboek Verantwoording meerjarige subsidies
Kunstenplan 2021-2024.

Subsidiëring:
De stichting wordt op basis van de budgetfinanciering gesubsideerd door het Amsterdams Fonds voor
de Kunst. Door het AFK wordt in het kader van het Amsterdamse Kunstenplan voor de periode van
vier jaar (2021 t/m 2024) een budget(subsidie) subsidiabel gesteld.

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.     

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris, theatertechnische inventaris, klimaatbeheersing en renovatie gebouw
De verbouwing en renovatie van het theater wordt gewaardeerd tegen de investeringskosten verminderd
met de ontvangen bijdragen van derden.

De aanschaffingswaarden van de overige materiële vaste activa en verbouwingskosten worden verminderd
met berekende afschrijvingen op basis van economische levensduur, respectievelijk op basis van annuïteit 
parallel met de aflossing van de ontvangen bijdrage.

In het jaar van aanschaffing wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
De aanschaffingswaarden worden verminderd met de eventuele boekwinst op het vervangen bedrijfsmiddel.

Verbouwing 2011
Bijdragen van derden met betrekking tot de verbouwing voorhuis 2011 zijn in de egalisatiereserve 
opgenomen en worden jaarlijks verminderd met de gerelateerde afschrijvingskosten. 

Streaming
Bijdragen van derden met betrekking tot streaming zijn in de egalisatiereserve opgenomen en worden
jaarlijks verminderd met de gerelateerde afschrijvingskosten. 

Vlottende activa
-Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op de laatst betaalde inkoopprijs.
-Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Vermogen
Bestemmingsreserves
De onder dit hoofd opgenomen bestemmingsreserves zijn gevormd voor:
- Innovatie theatertechnische installaties
Ten behoeve van vervanging en uitbreiding van theatertechnische voorzieningen.
- Klimaatbeheersing
Ten behoeve van klimaatbeheersing in het theater.
- Ontwikkeling website & internet
Ten behoeve van de ontwikkeling en aanschaf van inter-actieve communicatiemiddelen, zoals de website
en het kaartverkoopsysteem.
- Projecten ten behoeve van bespelers
Ten behoeve van programmering of projecten die ten goede komen aan de bepelers van De Kleine Komedie.

Langlopende schulden
Egalisatiereserves
- Egalisatiereserve bijdrage voorhuis 2011
De verkregen subsidies ten behoeve van de investeringen inzake verbouwing voorhuis 2011
zijn opgenomen in de egalisatiereserve bijdrage voorhuis 2011.
De jaarlijkse afschrijvingslasten vallen vrij ten gunste van de afschrijvingen in de staat van baten en lasten.
- Egalisatiereserve streaming
De verkregen subsidies ten behoeve van de investeringen inzake streaming zijn opgenomen
in de egalisatiereserve streaming.
De jaarlijkse afschrijvingslasten vallen vrij ten gunste van de afschrijvingen in de staat van baten en lasten.
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Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat

Baten en lasten

Onder baten wordt verstaan de aan de bespelers en bezoekers in rekening gebrachte bedragen voor
geleverde diensten.
Onder publieksinkomsten wordt verstaan de bruto recettes en aanvullende inkomsten inzake voorstellingen
aan het boekjaar toe te rekenen.
Onder inkomsten horeca wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde
goederen verminderd met de aan geleverde goederen toe te rekenen inkoopwaarde.

De lasten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten en afschrijvingen.
De afschrijvingen op de inventaris en de theatertechnische installaties worden berekend door middel
van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, verminderd met een eventuele boekwinst
bij inruil, op basis van verwachte economische levensduur.
De afschrijvingen op verbouwingen en renovaties van het theater, grote technische innovaties en
klimaatbeheersing  worden berekend door middel van een vast percentage van de aanschaffingswaarde 
respectievelijk op basis van annuïteit en loopt parallel met de aflossing op de ontvangen egalisatiereserves.
De afschrijvingen op de theatertechnische installaties en de klimaatbeheersing worden (voor zover
niet ten laste van de egalisatiereserve gebracht) ontrokken aan de betreffende bestemmingsreserves
middels winstbestemming.
De activiteitenlasten bevatten de kosten partage producent, oftewel het aandeel van de bespelers van de
netto recette, vermeerderd (indien van toepassing) met de door hen af te dragen auteursrechten.

Afwikkeling subsidies

De Gemeente Amsterdam heeft de subsidies tot en met 2020 definitief vastgesteld.

Grondslagen kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Overig

Stichting Komedie Producties is opgericht met als statutaire doelstelling: het bevorderen en ondersteunen van 
de activiteiten van het in Amsterdam gevestigde theater De Kleine Komedie, het voorbereiden en (doen)
uitbrengen van theaterproducties en het ter beschikking stellen van (technische) voorzieningen aan
De Kleine Komedie. Er is geen beleidsbepalende invloed van De Kleine Komedie ten opzichte van
Komedie Producties en vice versa. Derhalve is er geen sprake van een gelieerde instelling.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Vaste activa

Verloopstaat materiële vaste activa

Theater - Verbouwing/ Technische
technische Klimaat renovatie innovatie Generaal

Omschrijving Inventaris inventaris beheersing gebouw (groot) totaal
€ € € € € €

Cumulatieve aanschafwaarde
per 1 januari 2021 269.211 538.207 406.982 1.702.300 94.301 3.011.001
Cumulatieve afschrijving
per 1 januari 2021 -254.495 -433.139 -356.547 -1.590.139 -18.687 -2.653.007 

Boekwaarde per 1 januari 2021 14.716 105.068 50.435 112.161 75.614 357.994

Investeringen 2021 10.492 30.434 338 41.263
Desinvesteringen 2021 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingen 2021 -10.387 -39.434 -18.568 -88.120 -9.544 -166.053 
Afschr. desinvesteringen 2021 0 0 0 0 0 0

Mutaties 2021 104 -9.000 -18.568 -88.120 -9.206 -124.790 

Cumulatieve aanschafwaarde 
per 31 december 2021 279.703 568.641 406.982 1.702.300 94.639 3.052.264
Cumulatieve afschrijving
per 31 december 2021 -264.882 -472.573 -375.115 -1.678.259 -28.231 -2.819.060 

Boekwaarde per 31 december 2021 14.820 96.068 31.867 24.041 66.408 233.204

De afschrijvingen worden naar tijdsgelang vanaf het moment van ingebruikneming van het actief berekend over 
de aanschaffingswaarden en zijn gebaseerd op de volgende percentages:

Inventaris 20 %  /  25 % (beveiliging)  /  33⅓ % (incl. computers)
Theatertechnische inventaris 10 %  /  20 %  /  33⅓ % (camera & video incl. toebehoren)
Klimaatbeheersing 10 %
Verbouwing / renovatie gebouw 10 %
Technisch onderhoud gebouw 10 %

In 2021 zijn de volgende investeringen gedaan:

Inventaris een nieuw kassasysteem voor de horeca, inclusief koppeling met de 
boekhouding (oude systeem was sterk verouderd en na de lockdown 
niet meer op te starten)
drie reguliere laptops voor digitaal & thuiswerken plus een uitgebreide
laptop voor de publiciteit (vormgeving)

Theatertechnische inventaris nieuwe mengtafel (oude was al geruime tijd afgeschreven, investering 
was gepland in 2020)

In 2021 zijn geen desinvesteringen gedaan.
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Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Voorraden

Buffet/emballage 6.386 1.480

Overige vorderingen en overlopende activa

Omzetbelasting 15.400 20.430
R/C Komedie Producties 0 1.825
Nog te ontvangen NOW 73.707 78.744
Nog te ontvangen TVL 200.311 10.000
Nog te ontvangen bijdragen familiefonds 67.106 55.255
Nog te ontvangen Gemeente Amsterdam - credit huur (noodsteun fase 3) 52.320 0
Nog te ontvangen Gemeente Amsterdam - noodsteun fase 4 70.352 0
Diversen 32.882 5.093

512.078 171.347

Liquide middelen

Kas 5.999 5.848
ABN-AMRO bank N.V 458.288 162.984
ABN-AMRO bank N.V., internetrekeningen 2.419.028 1.519.029
Kruisposten 0 0

2.883.315 1.687.861

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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Passiva

Herstel materiële fout boekjaar 2020

In de jaarrekening 2021 is een materiële fout uit het boekjaar 2020 hersteld.

In 2020 is van de Gemeente Amsterdam een eenmalige aanvulling op de subsidie Kunstenplan 2017-2020 als gevolg
van de coronamaatregelen ontvangen. Hierover diende in de jaarcijfers 2020 verantwoording te worden afgedragen
middels een aangeleverd model (in de jaarrekening 2020 was deze opgenomen in bijlage 3).
Uit de berekening in het model kwam een terug te betalen bedrag aan de Gemeente Amsterdam (te veel ontvangen)
van € 110.959 welke was weergegeven in de balans onder de kortlopende schulden (onder "Kortlopende schuld
COVID-19 Gemeente Amsterdam").
Vanuit het resultaat was € 250.000 toegevoegd aan een nieuw gevormde bestemmingsreserve "Opvang gevolgen
corona".

In het najaar van 2021 is gebleken dat de Gemeente Amsterdam op een ander vaststellingsbedrag is uitgekomen
dan het bedrag dat was opgenomen in de jaarcijfers 2020. In de herberekening vanuit de Gemeente is opvang uit 
eigen reserves meegenomen. Het terug te betalen bedrag aan de Gemeente Amsterdam kwam hiermee uit op € 362.130.

De materiële fout die hiermee is ontstaan, is als volgt hersteld:
- onder de kortlopende schulden in de balans is de schuld aan de Gemeente Amsterdam gewijzigd in € 362.130;
- de vorming van de bestemmingsreserve "Opvang gevolgen corona" is teruggedraaid;
- het verschil tussen de uiteindelijke terugbetaling minus de oorspronkelijk berekende terugbetaling minus

het bedrag van de bestemmingsreserve is uit de algemene reserve gehaald.

De balans per 31 december 2020 is als volgt gewijzigd:
ingediende herstelde correctie
jaarrekening cijfers bedraagt
2020 2020

€ € €
Vermogen
- Algemene reserve 258.722 257.551 -1.171
- Bestemmingsreserves 744.893 494.893 -250.000

Kortlopende schulden
- Kortlopende schuld COVID-19 Gemeente Amsterdam 110.959 362.130 251.171

De staat van baten & lasten 2020 is als volgt gewijzigd:
ingediende herstelde correctie
jaarrekening cijfers bedraagt
2020 2020

€ € €
Baten
- Subsidies en tegemoetkomingen 1.466.609 1.215.438 -251.171

Hieruit volgt:
Exploitatieresultaat 241.563 -9.608 -251.171

Toevoegingen aan bestemmingsreserves 290.244 40.244 -250.000

In de jaarrekening 2021 zijn in de balans en in de staat van baten & lasten de cijfers 2020 na herstel weergegeven.

Algemene reserve

2021 2020
€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari 257.551 184.227
Resultaat boekjaar (na winstbestemming) 243.541 73.324

Stand per 31 december 501.092 257.551

De Algemene reserve per 31 december 2020 / 1 januari 2021 is de stand na herstel (zie hierboven).
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Bestemmingsreserves
Ontwikke-

Theater - ling web- Projecten
technische Klimaat- site & auto- t.b.v.
installaties beheersing MOP matisering bespelers TOTAAL

€ € € € € €

Stand per 1 januari 105.065 238.554 21.084 62.432 67.758 494.893

Toevoeging vanuit de 30.434 0 0 0 10.615 41.049
resultaatsbestemming

Onttrekking vanuit de -39.434 -18.568 0 -15.773 -5.502 -79.277
resultaatsbestemming

Stand 31 december 96.065 219.986 21.084 46.659 72.871 456.664

Bestemd voor afschrijvingen 96.065 31.876 0 0 0 127.941
Nog te besteden 0 188.110 21.084 46.659 72.871 328.724

96.065 219.986 21.084 46.659 72.871 456.664

Toevoegingen aan de Bestemmingsreserves 2021

Er wordt € 30.434 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Theatertechnische installaties om de 
totale onttrekking van € 39.434 in het huidige boekjaar in zijn geheel te kunnen dekken.

Aan de bestemmingsreserve Projecten t.b.v. bespelers wordt € 10.615 toegevoegd.
Dit betreft de helft van het in het boekjaar 2021 totaal ontvangen bedrag aan support van bespelers
en impresariaten (dit bedrag is terug te vinden onder de Publieksinkomsten ).
De onttrekking aan deze bestemmingsreserve betreft de kosten van projecten t.b.v. bespelers (zie
onder de Algemene lasten) en de extra publicitaire ondersteuning van bespelers (coronasteun,
terug te vinden onder de Publiciteitslasten ).

Stichting De Kleine Komedie 31



Voorziening Groot onderhoud

De totale uitgaven ten behoeve van onderhoud vallen uiteen in Klein onderhoud en Groot onderhoud dat ten laste
komt van de Voorziening Groot onderhoud.
Deze twee posten zijn apart gespecificeerd onder de Huisvestingslasten  in de Toelichting op de staat van baten
en lasten 2021. 
De benodigde gelden ten behoeve van groot onderhoud zoals gespecificeerd in het MOP zijn opgenomen in de
Voorziening Groot onderhoud. 

Voorziening
Groot
onderhoud

Stand per 1 januari 2021 € 637.564

Onttrekking (kosten groot onderhoud in boekjaar) -€ 28.656
Vaste jaarlijkse dotatie (gemiddelde jaarlasten) € 104.743

Stand per 31 december 2021 € 713.651

Specificatie MeerjarenOnderhoudsplan (MOP) t.b.v. digitale verantwoording AFK - boekjaar 2021

Exploitatie
Geplande uitgaven onderhoud MOP € 104.743
Werkelijke uitgaven € 104.743 *
Resultaat MOP € 0

Balans
Bestemmingsreserve MOP begin boekjaar € 21.084
Resultaat MOP (bedrag hierboven) € 0
Toevoeging reserve afschrijvingskosten € 0
Bestemmingsreserve MOP einde boekjaar € 21.084
Afschrijvingen investeringen onderhoud € 0

Actualisatiedatum MOP 01-01-2018 **

Toelichting naleving planmatig onderhoud:
- Het huidige MOP is opgeleverd per 01-01-2018 en wordt in 2022 geheel herzien.
- Het pand verkeert in goede staat van onderhoud.
- Onderhoudskosten vanuit het MOP worden gedekt voor de Voorziening Groot Onderhoud.

* Het bedrag van de post werkelijke uitgaven betreft de vaste jaarlijkse dotatie aan de Voorziening groot onderhoud.
Onderhoudslasten worden gedekt door de Voorziening Groot onderhoud en niet vanuit de bestemmingsreserve MOP.
De bestemmingsreserve MOP is ontstaan vanuit een verschil als gevolg van herziening van het MOP in de
Kunstenplanperiode 2017-2020 en zal op termijn worden overgeheveld naar de Voorziening Groot onderhoud.

** In de zomer van 2022 wordt het MOP herzien. Dit volgt op het afsluiten van een nieuw huurcontract (zie onder
Niet in de balans opgenomen verplichtingen ).
Zowel het MOP van De Kleine Komedie als dat van de huiseigenaar Gemeentelijk Vastgoed worden opgesteld door 
Planon waarmee de demaractielijn tussen huurders- en verhuurdersonderhoud helder is vastgelegd.
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Langlopende schulden

Egalisatiereserve bijdrage voorhuis 2011

De verkregen bijdrage ten behoeve van de investeringen inzake de verbouwing voorhuis 2011 zijn opgenomen in 
de egalisatiereserve bijdrage voorhuis 2011. De jaarlijkse vrijval wordt berekend aan de hand van de gehanteerde 
afschrijvingstermijn voor verbouwing voorhuis 2011 die gerelateerd is aan de ontvangen investeringsbijdrage.

Verbouwing
2011 Totaal

Stand per 1 januari 2021 30.000 30.000
Af: afschrijvingen -30.000 -30.000

Stand per 31 december 2021 0 0

Egalisatiereserve streaming

De verkregen bijdrage ten behoeve van de investeringen inzake de camera- en videoset voor streaming zijn 
opgenomen in de egalisatiereserve streaming. De jaarlijkse vrijval wordt berekend aan de hand van de
gehanteerd afschrijvingstermijn voor streaming die gerelateerd is aan de ontvangen investeringsbijdrage.

Streaming Totaal

Stand per 1 januari 2021 7.943 7.943
Af: afschrijvingen -3.075 -3.075

Stand per 31 december 2021 4.868 4.868

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Crediteuren
31.892 25.846

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting en premies sociale verzekeringen 27.270 23.806
27.270 23.806

Nog te besteden projectgelden

Bijdrage Zadelhoff Cultuurfonds 11.039 12.418
Bijdrage anoniem familiefonds 14.449 31.704
Overige nog te besteden projectgelden 44.689 10.475

70.177 54.597

Overige schulden en overlopende passiva

Salarissen 6.766 4.249
Nog te betalen vakantiegeld 61.687 32.387
Pensioenverplichtingen 19.331 11.026
Recettes 778.934 86.361
Theaterkadobonnen 33.290 31.705
Honorarium accountant - reguliere controlewerkzaamheden 15.000 14.000
Honorarium accountant - corona-gerelateerde ontrolewerkz. 14.000 6.500
Nog te verrekenen bijdragen Kickstart Cultuurfonds 16.400 0
R/C Komedie Producties 95.043 0
Diversen 31.684 13.858

1.072.135 200.086
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Tegemoetkomingen & noodsteun 2021

In 2021 zijn er verschillende corona-gerelateerde tegemoetkomingen ontvangen. Bij de Rijksoverheid zijn aanvragen 
gedaan voor NOW en TVL, bij de Gemeente Amsterdam zijn aanvragen gedaan voor de twee noodsteunregelingen.
Alle aanvragen die het boekjaar 2021 betreffen zijn ingediend maar voor bijna alle aanvragen betreft dit nog een 
voorlopige berekening. Na de definitieve berekeningen vindt nog een verrekening plaats.

(berekening)
aanvraag voorlopig ontvangen definitieve nog te

toegekend (voorschot) bedrag verrekenen
€ € € € €

Tegemoetkomingen Rijksoverheid

NOW 4e aanvraagperiode
betreft januari t/m maart 2021 151.119 182.258 145.806 139.525 6.281

NOW 5e aanvraagperiode
betreft april t/m juni 2021 135.938 159.476 127.581 150.064 -22.483

NOW 7e aanvraagperiode
betreft november - december 2021 46.884 51.224 -51.224

TVL Q1 2021
betreft 1e kwartaal = januari t/m maart 2021 90.000 212.766 212.793 212.793 0

TVL Q2 2021
betreft 2e kwartaal = april t/m juni 2021 226.037 226.037 180.829 226.037 -45.207

TVL Q3 2021
betreft 3e kwartaal = juli t/m september 2021 34.600 34.600 27.680 34.600 -6.920

TVL Q4 2021
betreft 4e kwartaal = oktober t/m december 2021 148.183 148.183 118.546 148.183 -29.637

Noodsteun Gemeente Amsterdam

Noodsteun Gemeente Amsterdam fase 3
betreft januari t/m juni 2021 258.708 264.829 212.509 0 264.829

Noodsteun Gemeente Amsterdam fase 4
betreft juli t/m december 2021 123.980 123.980 70.352 0 123.980

1.215.448 1.352.129 1.096.096 962.425 239.619

De nog te verrekenen bedragen van de NOW 5e aanvraagperiode, de NOW 7e aanvraagperiode, de TVL Q2, 
de TVL Q3 en de TVL Q4 weergegeven in de balans onder de Overige vorderingen en overlopende activa.
Let wel: in het bedrag aan nog te ontvangen NOW onder de Overige vorderingen is tevens het nog te verrekenen
bedrag van de NOW3 opgenomen (dit betrof de periode oktober t/m december 2020).

Het nog te verrekenen bedrag van de NOW van de 4e aanvraagperiode is opgenomen in de balans
onder de Kortlopende schulden.

De nog te verrekenen bedragen van de noodsteun zijn opgenomen in de balans als een kortlopende schuld
COVID-19 aan de Gemeente Amsterdam. In deze balanspost is tevens opgenomen het nog te verrekenen bedrag 
aan ontvangen noodsteun in het boekjaar 2020 (dit bedrag wordt verrekend in 2022). Het totaalbedrag 
op de balans van € 750.939 is daarmee opgebouwd uit de terug te betalen noodsteun Gemeente Amsterdam
uit 2020 van € 362.130 (reeds op de balans per 31-12-2020) en de terug te betalen noodsteun uit 2021
van € 264.829 (fase 3) en € 123.980 (fase 4).

Controle en vaststelling van de NOW3 (boekjaar 2020) plus de NOW van de 4e, 5e en 7e aanvraagperiode
(2021) moeten nog plaatsvinden.

Fase 3 en fase 4 van de noodsteun van de Gemeente Amsterdam worden verantwoord middels deze jaarrekening. 
Formele vaststelling van beide fasen noodsteun door de Gemeente moet dus nog plaatsvinden.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 10 jaar, ingaande op de eerste juli 2012
en lopende tot en met de laatste juni 2022. De nog lopende huurverplichting is als volgt opgebouwd:

€

van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022 107.256

Per 1 juli 2022 zal een nieuw huurcontract ingaan. Dit contract is per balansdatum nog niet opgemaakt,
maar met Gemeentelijk Vastgoed zijn wel reeds afspraken gemaakt over de inhoud hiervan.
Vanuit Gemeentelijk Vastgoed is toegezegd dat de demarcatielijn en de huurprijs niet zullen wijzigen
ten opzichte van het huidige contract. De huurprijs zal wel, net zoals in het huidige contract, jaarlijks
verhoogd worden met het CBS-indexcijfer.
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Model verantwoording AFK - Staat van baten en lasten 2021

Begroting Realisatie
€ €

BATEN

Directe opbrengsten
Publieksinkomsten 2.190.000 476.858
Sponsorinkomsten 0 0
Overige inkomsten 11.000 1.952

Indirecte opbrengsten 20.000 20.775
Totaal opbrengsten 2.221.000 499.585

Bijdrage AFK Kunstenplan 500.000 559.350

Overige subsidies gemeente Amsterdam 0 0
Subsidie OCW 0 0
Overige subsidies uit publieke middelen

Structureel 0 0
Incidenteel 0 946.275

Bijdragen uit private middelen 150.000 193.205
Totaal publieke & private middelen 650.000 1.698.830

TOTAAL BATEN 2.871.000 2.198.415

LASTEN

Beheerslasten personeel 277.418 275.543
Beheerslasten materieel 658.767 616.853
Totaal beheerslasten 936.185 892.396

Activiteitenlasten personeel 658.464 674.609
Activiteitenlasten materieel 1.398.979 426.098
Totaal activiteitenlasten 2.057.443 1.100.707

TOTAAL LASTEN 2.993.628 1.993.103

Saldo uit gewone bedrijfslasten -122.628 205.312

Saldo rentebaten en -lasten 12.000 0
Saldo buitengewone baten en lasten 0 0
Exploitatieresultaat -110.628 205.312

Dotatie/onttrekking egalisatiereserve 40.000 0
Dotatie/onttrekking overige reserves 70.628 -205.312

Exploitatieresultaat na resultaatbestemming 0 0
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

Baten

Begroting 2021 2020
€ € €

Publieksinkomsten

Bruto recette 1.706.400 351.641 469.562
excl. servicekosten & support

Servicekosten 195.000 45.642 55.366
Support bespelers & impresariaten 87.500 21.229 25.752
Extra verhuuropbrengsten 6.000 1.050 3.250
Opbrengsten transactiekosten 120.000 28.588 29.960
Diversen 10.000 1.840 3.189

2.124.900 449.990 587.079

De Publieksinkomsten zijn als gevolg van de corona-maatregelen drastisch lager dan begroot.
Vanaf het begin van de corona-pandemie zijn een groot deel voorstellingen geheel komen te vervallen.
Daarnaast was er een aantal voorstellingen dat wel gespeeld kon worden maar voor een beperkt aantal
bezoekers. Van eind september t/m eind november kondden voorstellingen gespeeld worden op de
de maximale capaciteit. Alhoewel hiermee het aantal te verkopen kaarten naar 500 stoelen ging, 
was dit geen realistisch te behalen aantal verkoopbare stoelen door alle corona-omstandigheden.
Bezoekers kwamen niet automatisch terug, bijvoorbeeld doordat ze zich niet prettig voelden in grotere
groepen of omdat ze tegen de controle van het coronatoegangsbewijs waren.
Een overzicht van alle gespeelde voorstellingen is te vinden in de speellijst, inclusief het
maximale aantal verkoopbare stoelen per voorstelling (zie Bijlage 1: Overzicht activiteiten,
bezoekers en kaartverkoop & speellijst 2021). 
De post Support bespelers & impresariaten betreft de eerste euro van elk verkocht toegangs-
kaartje (minus de af te dragen omzetbelasting) die ten goede komt aan De Kleine Komedie.
De helft van dit bedrag wordt aangewend voor projecten en programmering ten behoeve van
de bespelers van De Kleine Komedie. Hiervoor is een bestemmingsreserve  gecreëerd (zie
onder Bestemmingsreserves ).
De Extra verhuuropbrengsten betreffen de doorberekende huur inzake opnamen, bouwdagen e.d.
De post diversen bestaat voornamelijk uit de opbrengsten van het doorberekenen aan bespelers
en impresariaten van door hen afgenomen vrijkaarten.

Inkomsten horeca

Omzet 38.970 48.683
Af: inkoop dranken -10.896 -19.617

Brutowinst 28.074 29.066
Af: buffetkosten -1.206 -4.468

Netto opbrengst 130.000 26.868 24.598

Brutomargepercentage   72,04% 59,70%
Percentage netto-opbrengst  68,95% 50,53%

De Inkomsten horeca zijn, net als de Publieksinkomsten, drastisch lager dan begroot. Door de
corona-maatregelen viel de horeca grotendeels weg. In 2021 waren er minder extra kosten zoals
het afschrijven van reeds ingekochte voorraad.
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Begroting 2021 2020
€ € €

Bijdragen uit private middelen

Bijdragen Mijn Stoel-programma 60.000 71.800 67.725
Sponsorinkomsten 0 0
Bijdrage Komedie Producties 94.000 0 10.123
Bijdrage Zadelhoff Cultuurfonds 0 2.304
Bijdrage Kickstart Cultuurfonds 41.266 11.507
Bijdragen anoniem familiefonds 59.965 44.779
Donaties bezoekers - coronasteun 20.175 106.462
Diversen 0 0 0

154.000 193.205 242.900

Bij stichting Komedie Producties zijn in 2021 geen aanvragen gedaan voor de ondersteuning
van eigen producties.

Van het Kickstart Cultuurfonds is in 2020 een bijdrage ontvangen waarvan een deel pas in 2021
is aangewend (zie de jaarrekening 2020). Daarnaast is in 2021 een tweede bijdrage ontvangen.
Voor beide projecten was de einddatum 31 december 2021 en zijn verantwoordingen ingediend
bij het Kickstart Cultuurfonds.
De totale bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds van € 41.266,- is als volgt onderverdeeld:

- ontvangen bijdrage in 2020 nog te besteden in 2021 31.704
- ontvangen bijdrage in 2021 25.962
- verantwoording 1e aanvraag te verrekenen bedrag -11.864
- verantwoording 2e aanvraag te verrekenen bedrag -4.536

41.266
De te verrekenen bedragen zijn met het Kickstart Cultuurfonds afgerekend in 2022 en zijn
in de balans weergegeven onder de Kortlopende schulden.

Een anoniem familiefonds heeft ook dit jaar toegezegd twee bijzondere projecten te ondersteunen.
Ten eerste het lied en de videoclip "Wat voor sfeer zou er zijn in de zaal?" ter gelegenheid van de
heropening van het theater na de zomer van 2021. Daarnaast was er in december wederom
een online adventskalender, in 2021 onder de titel "De boom in!".
De totale bijdrage van het anonieme familiefonds van € 59.965,- is als volgt onderverdeeld:

- lied & clip "Wat voor sfeer…" kosten in 2021 30.895
- adventskalender "De boom in!" kosten in 2021 29.070

59.965 (zie hierboven)
- lied & clip "Wat voor sfeer…" nog te verrekenen kosten 1.796
- adventskalender "De boom in!" nog te verrekenen kosten 5.345

67.106
Het totaalbedrag van de toegezegde bijdragen was per balansdatum nog niet ontvangen 
en is opgenomen onder de Overige vorderingen en overlopende activa .
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Begroting 2021 2020
€ € €

Overige inkomsten

Rente 0 0 43
Opbrengsten verhuur 12.000 20.775 4.563
Opbrengsten advertenties seizoensbrochure 0 3.438
Diversen 2.500 1.952 2.207
Buitengewone baten en lasten

14.500 22.727 10.251

De Rente-inkomsten zijn (na het 1e halfjaar van 2020) afgeschaft.
De post Opbrengsten verhuur is fors hoger dan begroot doordat er meer verhuur heeft kunnen plaatsvinden.
Door reguliere programmering is er doorgaans geen ruimte om veel verzoeken voor zaalhuur te honoreren, 
maar in 2021 was het vaker mogelijk een verzoek te honoreren, mits de verhuur plaatsvond onder de 
op dat momente geldende corona-maatregelen.
Er waren in 2021 geen Opbrengsten advertenties seizoensbrochure aangezien er geen seizoensbrochure
2021-2022 is verschenen.

Subsidies en tegemoetkomingen

Subsidie (regulier):
Subsidie AFK Kunstenplan 2021-2024 550.000 559.350 530.462

Tegemoetkomingen i.h.k.v. corona:
Gemeente Amsterdam - noodsteun 0 355.943
Rijksoverheid - NOW 324.663 275.033
Rijksoverheid - TVL 621.612 54.000

550.000 1.505.625 1.215.438

De Subsidie is hoger dan begroot dankzij nominale aanpassing vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
In 2021 bedroeg de nominale aanpassing 1,7%.
Van de Gemeente Amsterdam is een twee maal noodsteun ontvangen: fase 3 voor het 1e halfjaar 2021
en fase 4 voor het tweede halfjaar 2021 (zie in het overzicht Tegemoetkomingen & noodsteun 2021 ).
Doordat de tegemoetkomingen vanuit de Rijksoverheid de tekorten kunnen opvangen, worden de twee
ontvangen fasen aan noodsteun terugbetaald aan de Gemeente Amsterdam. Deze zijn opgenomen
in de balans in de post Kortlopende schuld COVID-19 Gemeente Amsterdam.
Vanuit de Rijksoverheid heeft De Kleine Komedie tegemoetkomingen ontvangen binnen de NOW-regeling
en de TVL-regeling, hierboven in twee regels weergegeven. Ook deze tegemoetkomingen worden
gespecificeerd in het overzicht Tegemoetkomingen en noodsteun 2021 . 
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Lasten

Begroting 2021 2020
€ € €

Personeelslasten

Salarissen 730.395 732.548
Sociale lasten 133.127 151.530
Pensioen premie 68.748 66.724

1.008.309 932.271 950.802

Kosten personeelsadministratie 9.127 8.706
Overige personeelslasten 30.000 8.754 8.513
Af : Ontvangen ziekengeld 0 -29.781

1.038.309 950.152 938.240

Kwantitatieve personeelsgegevens
verwacht 
gemiddelde gerealiseerd
2021-2024 2021

Aantal fte met arbeidscontract 20,6 fte 16,7 fte
Aantal medewerkers met arbeidscontract 40 50 *

Aantal fte op basis van inhuur 0,0 fte 0,0 fte
Aantal medewerkers op basis van inhuur 0 2

Aantal fte vrijwilligers 0,0 fte 0,0 fte
Aantal vrijwilligers 0 0

* In verband met (theater)seizoenswerk is een deel van de oproepmedewerkers slechts de helft
van het boekjaar in dienst (in 2021 betrof dit totaal 15 van de 28 oproepmedewerkers).

Salarislasten

Directie & staf 171.793 178.931 201.383
Administratie & secretariaat 90.354 91.033 89.531
Programmering 53.978 59.669
Publiciteit & marketing 144.377 91.786 128.995
Technische dienst 246.301 211.785 227.146
Productie & verhuur 41.367 33.576
Uitvoerend personeel:

Kassapersoneel 96.567 73.963 188.490
Voorstellingsgebonden personeel (incl. horeca) 163.572 146.842 115.257

1.008.309 887.585 950.802

De personele bezetting is lager in 2021 dan in 2020. 
Een aantal posities is (mede door corona) nog niet ingevuld, zoals een hoofd marketing & relatiebeheer
en een medewerker administratie en beheer gebouw. De salarislasten van Publiciteit & marketing en 
de Technische dienst zijn hierdoor lager dan begroot.
Er zijn lagere salarislasten van het Uitvoerend personeel dan begroot doordat er minder uitvoerende
werkzaamheden waren in verband met de coronamaatregelen. De oproepmedewerkers (vallend
onder kassapersoneel en voorstellingsgebonden personeel) zijn in dienst gebleven. Deze salarislasten
werden grotendeels gedekt door NOW-aanvragen bij de Rijksoverheid.

De post Overige personeelslasten was net als in 2020 lager dan begroot. Er zijn minder overige
personeelslasten doordat het o.a. niet mogelijk was personeelsuitjes te organiseren onder de 
geldende coronamaatregelen.

Er was in 2021 geen langdurig verzuim, hierdoor is de post Ontvangen ziekengeld nihil.

In het Kunstenplan 2021-2024 is er een andere onderverdeling van de verschillende afdelingen
binnen de organisatie. Hierdoor zijn onder de Salarislasten twee nieuwe afdelingen weergegeven
met ingang van 2021: Programmering en Productie & verhuur. De eerste viel voorheen onder 
Directie & staf, de tweede was onderdeel van het Uitvoerend personeel.

Per 1 november 2021 is een nieuwe directeur aangetreden, de officiële directiewissel heeft 
half december plaatsgevonden. De oude directeur blijft tot en met eind juni 2022 in dienst.
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Begroting 2021 2020
€ € €

Huisvestingslasten

Huur gebouw 105.948 105.948 103.364
Onderhoud:

Klein onderhoud 16.000 3.698 4.633
Groot onderhoud t.l.v. Voorziening 120.074 104.743 104.743

Elektriciteit, water en verwarming 32.500 35.683 29.654
Schoonmaak / 25.960 30.814
Belastingen en heffingen / 422 1.386
Verzekeringen gebouw / 10.157 10.114
Beveiliging gebouw / 1.294 4.856
Diverse huisvestingskosten 78.500 \ 1.347 1.422

353.022 289.252 290.986

De huurlasten van het gebouw gaan jaarlijks omhoog zoals is overeengekomen in de in 2012
afgesloten huurovereenkomst (zie onder Huurovereenkomst ) en zijn dus exact zoals begroot.
Met betrekking tot de kosten inzake onderhoud van het gebouw is per januari 2018 een nieuw
MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) opgeleverd. Onder de huisvestingslasten zijn de onderhoudskosten
gesplitst in twee verschillende posten: de kosten voor Klein onderhoud en Groot onderhoud, die ten
laste komen van de Voorziening Groot onderhoud (zie verder onder Voorziening Groot onderhoud
en Specificatie MeerjarenOnderhoudsPlan ).
Doordat het theater gesloten was als gevolg van de coronamaatregelen zijn zowel de kosten
klein onderhoud als de schoonmaakkosten lager dan gebruikelijk.

Afschrijvingen

Inventaris, computers en beveiliging 10.387 15.199
Theatertechnische inventaris 39.434 38.651

49.821 53.850
Vrijval egalisatiereserve beveiliging 0 -4.268
Vrijval egalisatiereserve streaming -3.075 -1.281

45.120 46.747 48.301

Renovatie en verbouwing 88.120 114.084
Technisch onderhoud gebouw 9.544 9.430
Klimaatbeheersing 18.568 24.128

116.232 147.642
Vrijval egalisatiereserve bijdrage voorhuis 2011 -30.000 -40.000

96.118 86.232 107.642

Totaal afschrijvingen na vrijval egalisatiereserves 141.238 132.979 155.943
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Begroting 2021 2020
€ € €

Algemene lasten

Kantoorbenodigdheden 2.000 693 480
Telefoonkosten 4.500 2.883 2.611
Reis- en vervoerskosten 3.500 2.063 2.992
Administratiekosten / 360 255
Accountantskosten / 36.950 20.500
Overige advieskosten 30.000 \ 34.379 1.216
Abonnementen en contributies 2.000 1.309 1.472
Vergaderkosten & kosten Raad van Toezicht 2.000 974 62
Representatie / 3.394 2.806
Hospitaliteit 7.000 \ 505 1.886
Bank- en wisselgeldkosten 15.000 19.506 6.661
Kosten automatisering 20.000 19.788 24.861
Portokosten 3.500 6.254 1.435
Kosten kaartverkoop 40.000 31.174 35.333
Projecten t.b.v. bespelers / 4.754 2.753
Verzekeringen / 7.604 7.606
Diversen en onvoorzien 73.000 \ 0 1.459

202.500 172.590 114.388

De meeste posten onder de Algemene lasten wijken af van de begroting als gevolg van de corona-
maatregelen.
De accountantskosten zijn fors hoger dan begroot doordat er veel extra controlewerkzaamheden zijn
met betrekking tot tegemoetkomingen in het kader van corona (NOW & TVL).
De overige advieskosten zijn in 2021 zeer hoog in verband met de directiewissel in december 2021
(de werving van de nieuwe directeur was uitbesteed aan een extern bureau plus advocaatskosten)
en herijking van het merk van De Kleine Komedie met behulp van een externe partij (dit traject is
gestart in 2021 en loopt door in 2022).
De bank- en wisselgeldkosten zijn hoger dan begroot  door de invoering van de negatieve rente.
Portokosten waren in 2021 hoger dan begroot doordat aan alle bezoekers in de zomer van 2021
een speciaal gemaakte ansichtkaart is verstuurd.
De kosten kaartverkoop zijn lager dan begroot door het tijdelijk afschalen van het contract met de
leverancier van het kaartverkoopsysteem.

Activiteitenlasten

Kosten partage producent 1.260.000 260.444 346.121
(incl. auteursrechten)

Kosten eigen producties 94.000 40.528 55.288
Overige kosten 5.000 618 72.346
Kosten podiumkunst.info 0 4.950

1.359.000 301.590 478.705

De Kosten partage producent zijn als gevolg van de coronamaatregelen bijzonder laag
(minder opbrengsten betekenen ook minder kosten, zie tevens onder Publieksinkomsten ).
De eigen producties zijn in de speelijst 2021 weergegeven als "EP". De grootste kosten in 2021
betroffen de speciale kerstproductie De Verlosser , een co-productie met het Amsterdams Kleinkunst
Festival. Deze productie kon door de aanscherping van coronamaatrgelen niet gespeeld worden, 
waardoor er geen opbrengsten tegenover de kosten stonden van de reeds gemaakte productie.
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Begroting 2021 2020
€ € €

Publiciteitslasten

Affiches, folders, foto's :
Affiches / 1.327 2.431
Programmaboekje 25.000 \ 3.000 20.240
Advertenties, reclame, seizoenmateriaal :
Advertenties incl. sociale media / 4.346 1.487
Drukwerk & kopieën 12.000 \ 1.958 2.496
Kosten website 21.000 15.773 22.757
Publicitaire ondersteuning bespelers - coronasteun 748 2.714
Algemene publicitaire kosten voorstellingen 731
Diversen en onvoorzien 3.500 6.683 945

61.500 34.566 53.070

De publiciteitslasten zijn ten gevolge van corona veel lager dan begroot.
Er is geen seizoensbrochure 2021-2022 verschenen.
In het voorjaar van 2020 is een nieuwe website gelanceerd waardoor de kosten in dat jaar hoger waren.
De kosten website komen ten laste van de bestemmingsreserve Ontwikkeling website & automatisering.
De kosten inzake extra publicitaire ondersteuning van bespelers zijn ten laste gebracht van de 
bestemmingsreserve Projecten t.b.v. bespelers.

Lasten fondsenwerving

Kosten Mijn Stoel-programma 3.882 704
Algemene kosten fondsenwerving 155 601

7.500 4.037 1.305

Exceptionele lasten

Kosten corona-maatregelen - digitaal & thuiswerken 3.425 6.051
Kosten corona-maatregelen - gebouw coronaproof 14.570 6.407
Kosten bijzondere projecten tijdens corona 74.965 44.779
Overige extra kosten ten gevolge van corona 14.977 0

107.937 57.237

De kosten voor het coronaproof maken van het gebouw worden grotendeels gedekt door bijdragen
vanuit het Kickstart Cultuurfonds, zie onder "Bijdragen uit private middelen".
De bijzondere projecten tijdens corona betreffen het lied en de videoclip "Wat voor sfeer zou er zijn
in de zaal?" ter gelegenheid van de heropening van het theater na de zomer van 2021, de online
adventskalender 2021 getiteld "De boom in!" en een podcast-project met Chris Bajema.
De eerste twee projecten worden gedekt door bijdragen uit het familiefonds, zie onder "Bijdragen
uit private middelen". Dekking voor het podcast-project komt uit de lopende exploitatie.
Onder de Overige extra kosten ten gevolge van corona zijn vergoedingen opgenomen aan bespelers
wiens voorstellingen geannuleerd moesten worden als gevolg van aangescherpte coronamaatregelen.
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Bijlage 1:  Overzicht activiteiten, bezoekers en kaartverkoop & speellijst 2021

2021 2021 2020
Activiteiten gerealiseerd aanvraag gerealiseerd

Voorstellingen 
eigen programmering 5                     18 13                   
ingehuurde programmering 80                   255 106                 
internationale (co)programmering 0

Anders
commerciële verhuur 9                     10 1                     
buurtgerichte activiteiten 4                     0

98 283 120

Digitale activiteiten 7 10

2021 2021 2020
Bezoekers gerealiseerd aanvraag gerealiseerd

Voorstellingen 
eigen programmering 1.362             5.100 1.483             
ingehuurde programmering 23.765           100.725 29.505           
internationale (co)programmering 0

Anders
commerciële verhuur 1.276             2.475 422                 
buurtgerichte activiteiten 233                 0

26.636 108.300 31.410

Digitale activiteiten 2.769 800

Bezettingspercentage

Het bezettingspercentage bij reguliere voorstellingen (eigen programmering en inhuur) is gebaseerd op 
een maximale bezetting van de theaterzaal van 495 stoelen. Bij kleinere eigen producties zoals
de Lunchpauzeverhalen die niet plaats hebben in de reguliere zaalopstelling, varieert de maximale
bezetting.
Door de verschillende coronamaatregelen was de maximale capaciteit in 2021 meermaals beperkt.
De bezettingspercentages staan per voorstelling vermeld in de speellijst op de volgende pagina's.

Kaartverkoop per prijssoort in %

2021 2020 2019

normaal 22,31% 10,33% 10,93%
web 62,06% 79,27% 82,24%
streaming 8,79% 3,36%

totaal 84,37% 89,60% 93,17%

cjp / kinderkorting 0,16% 0,37% 0,41%
stadspas 0,02% 0,08% 0,11%
theaterschoolpas 0,01% 0,03% 0,04%
diverse akties 0,30% 0,55% 0,61%

vrijkaart producent 2,99% 1,20% 2,16%
vrijkaart doorberekend 2,73% 4,01% 2,69%
vrijkaart dkk 0,63% 0,80% 0,82%

100,00% 100,00% 100,00%
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MAXIMAAL AANTAL            AANTAL BEZOEKERS BEZET- AANTAL AANTAL
DATUM BESPELING MOGELIJKE VOORST BETAALD DOORBE- VRIJ TOTAAL TINGS VOORST BEZOEK

BEZETTING REKEND % BESLOTEN

29 januari 2021 Kamiel Rongen presentatie lichtkunstwerk dig act max 400 1 0 0 39 39 9,75%
24 februari 2021 New Kith - zaalhuur V
10 maart 2021 Opnamen video Hadewych Minis
13 maart 2021 Wit konijn, Rood konijn met Hadewych Minis dig act max 1600 1 0 0 1132 1132 70,75%
17 maart 2021 VanWyck - zaalhuur V
18 maart 2021 Mirage retail group - zaalhuur 15 & 18 maart V
26 maart 2021 Lunchpauzeverhalen met Ingmar Heytze EP/dig act max 400 1 70 0 0 70 17,50%
27 maart 2021 Stichting CPNB - zaalhuur opnamen Boekenweek V
8 april 2021 Muzikale Helden popquiz EP/dig act max 400 1 360 0 0 360 90,00%
16 april 2021 Opnamen Stefano Keizers V
20 april 2021 Netwerk cultureel erfgoed - zaalhuur V
23 april 2021 Kees de boekhouder - zaalhuur V
4 mei 2021 Niki Jacobs (Theater na de Dam) dig act max 400 1 298 0 0 298 74,50%
31 mei 2021 Nederlandse zorgautoriteit - zaalhuur V
17 juni 2021 Raul en Rigel - zaalhuur V
21 februari t/m 15 juni 2021 Zo opgelost! (5x aflevering incl. repetitie/opnamen)

capaciteit
2/3 vd zaal

1 september 2021 UvA Intreeweek V max 330 3 270
2 september 2021 Klaar voor de start! EP incl dig act max 330 1 500
4 september 2021 Spijkers met koppen max 330 1 182 0 12 194 58,79%
6 september 2021 Mugmetdegoudentand - opnamen V max 330
7 & 8 september 2021 Fringe Festival Amsterdam: Robbie Wallin & Luan Buleshkaj kvk via Fringe max 330 4 328
9 t/m 11 september 2021 Cabarestafette max 330 3 665 8 19 692 69,90%
12 september 2021 Stephanie Struijk en Eva de Roovere max 330 1 97 0 1 98 29,70%
13 t/m 15 september 2021 Kiki Schippers max 330 3 254 2 17 273 27,58%
19 & 20 september 2021 Rayen Panday max 330 2 569 6 10 585 88,64%
24 september 2021 Lunchpauzeverhalen met Aaf Brandt Corstius EP max 200 1 100 0 3 103 51,50%
21 t/m 25 september 2021 Martijn Koning max 330 5 1065 0 18 1083 65,64%
25 september 2021 Volmondig in de Tolhuistuin (september) EP in THT max 75 1 57 0 12 69 92,00%

capaciteit
naar 100%

26 september 2021 Lucky Fonz III 1 285 3 4 292 58,99%
27 & 28 september 2021 Groenteman en Van Roosmalen 2 774 33 31 838 84,65%
1 oktober 2021 Amsterdam Economic Board - zaalhuur interview V
29 september t/m 1 oktober 2021 Sanne Wallis de Vries 3 549 29 24 602 40,54%
2 & 3 oktober 2021 Aaf Brandt Corstius 2 665 18 8 691 69,80%
4 oktober 2021 Podcast & Chill - oktober 1 81 3 6 90 18,18%
5 oktober 2021 René van Meurs 1 423 18 5 446 90,10%
6 oktober 2021 Laura van Dolron 1 134 1 4 139 28,08%
7 t/m 9 oktober 2021 Ronald Snijders 3 729 15 17 761 51,25%
10 oktober 2021 Bram! 2 883 49 16 948 95,76%
11 oktober 2021 Peter van Rooijen en band 1 190 18 24 232 46,87%
12 t/m 16 oktober 2021 Tim Fransen 5 2313 17 40 2370 95,76%
17 oktober 2021 Jan Rot en band 1 442 8 5 455 91,92%
18 oktober 2021 Vuile Huichelaar 1 252 21 21 294 59,39%



MAXIMAAL AANTAL            AANTAL BEZOEKERS BEZET- AANTAL AANTAL
DATUM BESPELING MOGELIJKE VOORST BETAALD DOORBE- VRIJ TOTAAL TINGS VOORST BEZOEK

BEZETTING REKEND % BESLOTEN

20 oktober 2021 Janne Schra 1 303 24 8 335 67,68%
22 oktober 2021 Gummbah en Leonard Bedaux 1 366 5 8 379 76,57%
23 oktober 2021 De avond van de stadsdichter 1 51 18 5 74 14,95%
10 t/m 23 oktober 2021 Bram! - streaming dig act 1 369
24 oktober 2021 Uitreiking Blijvend Applaus Prijs 2021 V 0 1 309
25 & 26 oktober 2021 Rosa da Silva 2 454 27 30 511 51,62%
29 oktober 2021 Lunchpauzeverhalen met Jessica Durlacher EP max 200 1 71 0 0 71 35,50%

Lunchpauzeverhalen met Jessica Durlacher - streaming EP/dig act 1 0 0 1
27 t/m 29 oktober 2021 Glodi Lugungu 3 1091 101 40 1232 82,96%
30 oktober 2021 Nathalie Baartman 1 164 0 0 164 33,13%
31 oktober 2021 Laura Jansen 1 205 0 18 223 45,05%
1 november 2021 Podcast & Chill - november 1 128 21 4 153 30,91%
6 november 2021 Volmondig in de Tolhuistuin (november) EP in THT max 90 1 75 0 9 84 93,33%
2 t/m 6 november 2021 Alex Ploeg 5 2041 14 54 2109 85,21%
7 november 2021 Dolf & Jim Jansen - boekpresentatie 1 105 96 4 205 41,41%
8 november 2021 Kirsten van Teijn 1 215 51 21 287 57,98%
9 t/m 13 november 2021 Ton Kas 5 1521 0 5 1526 61,66%
14 november 2021 Toon Tellegen & Corrie van Binsbergen 1 263 6 6 275 55,56%
15 & 16 november 2021 Janneke de Bijl 2 281 47 26 354 35,76%
17 november 2021 Tobi Kooiman 1 370 9 20 399 80,61%
18 november 2021 Wouter Hamel 1 219 1 6 226 45,66%
20 november 2021 A'dams Studenten Cabaret Festival - halve finales 2 893 14 8 915 92,42%
20 & 21 november 2021 Nieuw Utrechts Toneel in de NDSM werf NDSM max 115 2 101 0 6 107 46,52%
21 november 2021 Peter Heerschop & Viggo Waas 1 373 14 4 391 78,99%
22 november 2021 Zo opgelost! EP 1 320 0 13 333 67,27%
26 november 2021 Lunchpauzeverhalen met Lize Spit EP max 200 1 54 0 2 56 28,00%
23 t/m 27 november 2021 Diederik van Vleuten 5 1236 6 54 1296 52,36%

TOTALEN 88 22338 703 1819 24860 10 1776

TOTALEN ALLE EVENEMENTEN:
VOORSTELLINGEN 98
BEZOEKERS 26636



Bijlage 2:  Overzicht onderhoud volgens MeerjarenOnderhoudsPlan (met opleverdatum 01-01-2018)

Managementrapport

ntb - De Kleine Komedie (Huurdersdeel) 2021 - 2037

120.074
105.608
106.477
102.335

91.410
154.068

97.537
120.745

99.636
103.507
223.330
108.640
113.184
116.146
112.047
267.253
115.930

2.157.927

Startjaar 2018

Stand voorziening Groot Onderhoud per 2018 551.781
Nog benodigd voor uitvoering MOP 2019-2037 1.990.125

Benodigde jaarlijkse dotatie aan Voorziening 104.743

2032

2017

Gemiddeld per jaar € 126.936,88 per m2/jaar

Kosten periode 2021 - 2037

€ 63,09

Bouwjaar 1786 Index jaar

2022

2023

Totale kosten 2021 - 2037 € 2.157.927 BTW 21,00

2028

2021

Objectgegevens Kentallen
Objectcode ntb - De Kleine Komedie (Huurdersdeel) Startjaar 2018
Objectadres Amstel 56-58 1017 AC Amsterdam Correctie
BrutoVloerOppervlak 2012 m2 Indexering 2,00

2024

2025

2026

2027

2035

2036

2037

Totaal

2033

2034

2029

2030

2031

De Kleine Komedie Bijlage 2



 

 

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze  

algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Deze controleverklaring is afgegeven ten behoeve van het  

Amsterdams Fonds voor de Kunst. 

 

Aan: de raad van toezicht van Stichting De Kleine Komedie te Amsterdam. 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting De Kleine Komedie te Amsterdam 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel 

 geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Kleine 

Komedie op 31 december 2021 en van het resultaat in overeenstemming 

met het Handboek verantwoording Meerjarige subsidies in het kader van het  

Kunstenplan 2021-2024; 

 zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot 

stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en 

regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de 

subsidiebeschikking en het Handboek verantwoording Meerjarige subsidies 

in het kader van het Kunstenplan 2021-2024. De financiële middelen zijn 

besteed voor het doel en de activiteiten waarvoor ze zijn verleend. 

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 

ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Meerjarige 

subsidies AFK Kunstenplanperiode 2021-2024. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Kleine 

Komedie zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 

de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

 

Overige aangelegenheden foutherstel 

In de jaarrekening 2021 heeft foutherstel plaatsgevonden, omdat de eenmalige aanvulling op de subsidie 

Kunstenplan 2017-2020 lager is vastgesteld door de Gemeente Amsterdam.  Deze korting op de subsidie 

hebben wij als foutherstel aangemerkt en de hiervoor gevormde bestemmingsreserve voor gevolgen 

coronamaatregelen is komen te vervallen. In de jaarrekening is op pagina 30 de aard en omvang van de 

fout toegelicht. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 

 bijlage 1: overzicht activiteiten & bezoekers 2021 en speellijst 2021; 

 bijlage 2: overzicht kosten MeerjarenOnderhoudsPlan; 

 de overige gegevens.  

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van het Handboek verantwoording Meerjarige subsidies in het kader 

van het Kunstenplan 2021-2024 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze 

werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720 en het 

Controleprotocol Meerjarige subsidies AFK Kunstenplanperiode 2021-2024. Deze werkzaamheden hebben 

niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 

en de overige gegevens in overeenstemming met het Handboek verantwoording Meerjarige subsidies in het 

kader van het Kunstenplan 2021-2024. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met het Handboek verantwoording Meerjarige subsidies in het kader van het 

Kunstenplan 2021-2024. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 

die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de organisatie. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

 

Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 
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 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, 

tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 

is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

 

Amsterdam, 24 juni 2022   Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

 

 

     J.J.H.G. Stengs RA   A.A. Hammega RA 



 

 

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze  
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RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN INZAKE DE 

PRESTATIEVERANTWOORDING 2021 

 

Aan:  de raad van toezicht van Stichting De Kleine Komedie te Amsterdam. 

 

 

Opdracht 

Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking 

tot de rapportage voor de prestatieverantwoording 2021. De opdracht is met u 

overeengekomen en heeft als doel een aantal specifieke werkzaamheden uit te 

voeren naar de prestatiegegevens in de prestatieverantwoording. De 

overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn door het Amsterdams Fonds 

voor de Kunst benoemd in het Controleprotocol Meerjarige subsidies AFK 

Kunstenplanperiode 2021-2024. 

 

De opdrachtvoorwaarden zijn omschreven in onze opdrachtbrief van 3 februari 

2021. 

 

Verantwoordelijkheden 

Het is de verantwoordelijkheid van u en het Amsterdams Fonds voor de Kunst 

om te bepalen of de overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en 

geschikt zijn voor het hierboven beschreven doel. 

 

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de 

Nederlandse Standaard 4400N, ‘Opdrachten tot het verrichten van 

overeengekomen specifieke werkzaamheden’. Bij het uitvoeren van deze 

opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 

(VGBA). Verder hebben wij de onafhankelijkheidsregels van de verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) in 

acht genomen. 

 

Werkzaamheden en bevindingen 

In deze paragraaf is een beschrijving van de overeengekomen specifieke 

werkzaamheden en feitelijke bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak 

over wat de feitelijke bevindingen betekenen voor de prestatieverantwoording 

2021 in zijn totaliteit. U en het Amsterdams Fonds voor de Kunst zullen hierover 

een eigen afweging moeten maken waarbij u gebruik kunt maken van dit rapport 

van feitelijke bevindingen en eventuele andere beschikbare informatie.  
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Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht: 

1. Wij zijn nagegaan dat de in de verantwoording opgenomen prestatiegegevens overeenstemmen met 

de vastlegging daarvan in de desbetreffende onderdelen van de administratie. 

2. Wij zijn nagegaan dat in gevallen dat prestatiegegevens zijn geschat, dit in de verantwoording 

hierover is vermeld inclusief de wijze van totstandkoming van de schatting (methodologie). 

3. Wij zijn nagegaan dat in gevallen dat prestatiegegevens zijn geschat, de schattingen zijn bepaald 

overeenkomstig de methodologie zoals uiteengezet in de verantwoording. 

4. Wij zijn nagegaan dat de prestatiegegevens niet strijdig zijn met de financiële gegevens in de 

financiële verantwoording. 

 

De bevindingen van onze werkzaamheden zijn als volgt: 

1. Wij hebben vastgesteld dat de in de verantwoording opgenomen prestaties overeenstemmen met de 

vastlegging van de desbetreffende onderdelen van de financiële administratie. 

2. Wij hebben vastgesteld dat in gevallen dat de prestatiegegevens zijn geschat in de verantwoording dit 

tevens is toegelicht inclusief de wijze van totstandkoming van deze schatting. 

3. Wij hebben vastgesteld dat in gevallen dat de prestatiegegevens zijn geschat, de schattingen zijn 

bepaald overeenkomstig de methodologie zoals uiteengezet in de verantwoording. 

4. Wij hebben vastgesteld dat de prestatiegegevens niet strijdig zijn met de financiële gegevens, zoals 

opgenomen in de jaarrekening. 

 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring 

Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde 

gebruikers. Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor Stichting De Kleine Komedie te Amsterdam en 

het Amsterdams Fonds voor de Kunst. U kunt deze rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze 

toestemming, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen. 

 

 

Amsterdam, 24 juni 2022   Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

 

 

     J.J.H.G. Stengs RA   A.A. Hammega RA 


	DKK jaarrek 2021 DEF compleet DEF.pdf
	DKK jaarrek 2021 DEF compleet v3=def.pdf
	DKK jaarrek 2021 DEF compleet.pdf
	doc05165320220621205137.pdf
	Ordner1.pdf
	DKK jaarrek 2021 DEF als pdf.pdf
	Inhoud




	DKK jaarrek 2021 verslag bestuur def getekend als pdf.pdf
	DKK jaarrek 2021 verslag bestuur def als pdf.pdf
	De Kleine Komedie heeft een stringent vrijkaartenbeleid. Per avond kunnen zowel het theater als de bespeler over maximaal vier vrijkaarten beschikken. Op premières, dernières en bij CD- en boekpresentaties kan de bespeler dit aantal uitbreiden tot max...
	In Bijlage 1 achterin deze jaarrekening is een overzicht te vinden van de activiteiten en bezoekersaantallen in 2021, uitgesplitst per onderdeel en per prijssoort. In de speellijst 2021 zijn alle activiteiten op chronologische volgorde terug te vinden.

	DKK jaarrek 2021 verslag bestuur def getekend als pdf 18.pdf

	DKK jaarrek 2021 verslag RvT def getekend als pdf.pdf
	DKK jaarrek 2021 verslag RvT def als pdf.pdf
	doc05174520220623170304.pdf

	DKK jaarrek 2021 DEF compleet v3=def
	DKK jaarrek 2021 DEF compleet
	Ordner1.pdf
	DKK jaarrek 2021 DEF als pdf
	Voorblad Jaarrek
	Balans+W&V
	Kasstroom
	Grond
	Toelichting
	Ovz act-bez-verk
	Speellijst
	Ovz kosten MOP






		2022-06-24T16:44:11+0200
	Client IP: 86.87.96.181, Transaction ID: BV9ulqFglNU7KAiqPpNvSjr_ylc=
	Amanda Ann Hammega
	E-SIGNED by hammega@dubois.nl, ID: c1e71e3c-2611-48e1-8386-b6cb056f9fe4


		2022-06-24T16:53:16+0200
	Client IP: 37.74.49.132, Transaction ID: BV9ulqFglNU7KAiqPpNvSjr_ylc=
	Johannes Jacobus Hendrikus Gerardus Stengs
	E-SIGNED by stengs@dubois.nl, ID: 35913dac-3660-4699-9134-dc98d7c19ea4


		2022-06-24T16:53:16+0200
	Client IP: 37.74.49.132, Transaction ID: BV9ulqFglNU7KAiqPpNvSjr_ylc=
	Johannes Jacobus Hendrikus Gerardus Stengs
	E-SIGNED by stengs@dubois.nl, ID: 35913dac-3660-4699-9134-dc98d7c19ea4


		2022-06-24T16:44:11+0200
	Client IP: 86.87.96.181, Transaction ID: BV9ulqFglNU7KAiqPpNvSjr_ylc=
	Amanda Ann Hammega
	E-SIGNED by hammega@dubois.nl, ID: c1e71e3c-2611-48e1-8386-b6cb056f9fe4




