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Algemene informatie 
Het Theaterschip kent haar zetel in Deventer en heeft een stichting als rechtsvorm. 
 
Statutaire doelstelling 
Het ontwikkelen, bevorderen en (doen) uitvoeren van (jeugd)theatervoorstellingen, (korte) films en 
podiumkunsteducatie. 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
1. 
- het produceren en (doen) uitvoeren van (jeugd)theatervoorstellingen en (korte) films; 
- het ontwikkelen van een eigen artistiek profiel; 
- het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van podiumkunsteducatie door middel van een jeugd-  en 
jongerentheaterwerkplaats. 
2. 
alle andere wettige middelen. 
 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit eigen fondsen van de stichting, baten voortvloeiende uit 
door de stichting ontplooide activiteiten, subsidies en vergoedingen, schenkingen en lastbevoordelingen. 
 
Missie 
Het Theaterschip produceert en programmeert producties met jonge mensen (10 tot 30 jaar) en nieuwe 
makers. Het Theaterschip staat voor talentontwikkeling vanuit samenwerking op lokaal, regionaal, 
provinciaal, landelijk en Europees niveau. 
 
Visie 
In de visie van het Theaterschip staat de jonge explorerende mens centraal. Alles draait om hem of haar. 
Ongeacht achtergrond, ambitie of talent staat zijn of haar ontwikkeling als speler of maker in de 
schijnwerpers. Al deze jonge mensen onderzoeken de mogelijkheid zich te ontwikkelen en waar mogelijk 
te excelleren. Het ontdekken en ontwikkelen van het (podium)kunsttalent, daar gaat het om. In de visie 
van het Theaterschip wordt deze zoektocht niet alleen individueel afgelegd. Het vergt momenten of 
plekken waar de deelnemers samenkomen, verbindingen leggen, dwarsverbanden zoeken en 
(multidisciplinair) uitgedaagd worden. De (talentvolle) jonge mens, maker, professional en het publiek 
vermengen zich. Het Theaterschip is een projectorganisatie waarbij talentontwikkeling, samenwerking en 
ondernemerschap centraal staan. 
 
Strategie 
Het Theaterschip wil, vanuit samenwerking, een impuls geven aan de talentontwikkeling van jonge 
mensen in Oost-Nederland. Jonge mensen, tussen de 10 en 30 jaar oud, die de ambitie hebben of 
ontwikkelen om, op termijn, naar het kunstvakonderwijs te gaan. Daarbij richt het zich primair op theater 
& dans en de cross-overs die daarbinnen en -buiten mogelijk zijn. Voor elk jong mens uit landsdeel Oost 
dat zich verder wil ontwikkelen als podiumkunsttalent moeten de programma’s toegankelijk zijn. 
 
Erik-Jan Post aangesteld als directeur-bestuurder en de toezichthoudende rol vervult door een Raad van 
Toezicht, bestaande uit 5 leden. 
 
Medewerkers in loondienst 
Erik-Jan Post (directeur-bestuurder), Diana Grootjans (hoofd bedrijfsvoering), Rozemarijn Braeken 
(projectleider), Milou Brouwer (projectleider en marketing), Bas Korf (financieel medewerker) en Kasper 
Scholten (artistiek coördinator) zijn de medewerkers met een vast dienstverband in 2021. 
Emma Janssen maakte als junior maker tijdelijk deel uit van het team voor 0.5 fte tot en met 31 december 
2021. 
 
Naast de medewerkers in loondienst zijn er in 2021 45 freelancemedewerkers één of meerdere keren 
voor projecten en/of voor lessen van de Theaterschool ingehuurd. Daarnaast heeft het Theaterschip plek 
geboden aan 38 stagiaires op mbo-niveau (Bokser, Wat doe jij?, de Werkplaats en de Pakhuisvoorsteling), 
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5 HBO studenten van Fontys (Bokser) en aan 1 student van Rijksuniversiteit Groningen die haar 
afstudeeronderzoek bij het Theaterschip heeft gedaan. 
 
Governance Code Cultuur 
Het Theaterschip werkt en handelt in overeenstemming met de Governance Code Cultuur. De principes 
worden belicht op verschillende plekken in het jaarverslag. Op enkele principes wordt hier nader 
ingegaan.  
Bestuurder en Raad van Toezicht hebben in het voorjaar 2021 geconstateerd dat de statuten van stichting 
Theaterschip zo specifiek zijn opgesteld conform de Codes dat vooralsnog wordt afgezien van een 
aanvullend bestuur- en RvT-reglement. Jaarlijks zal worden geëvalueerd of daarmee voldoende richtlijnen 
voor haar eigen functioneren zijn vastgelegd of dat een aanvullend reglement toch noodzakelijk is. 
Wel is besloten dat er een vervangingsreglement (van de directeur-bestuurder) en informatiereglement 
(tussen RVT en Directeur-Bestuurder) moet komen. Daarnaast is er een profielschets voor de 
samenstelling van de RvT en een rooster van aftreden opgesteld.  
 
Omdat de bestuurder een parttime aanstelling heeft is er specifiek aandacht voor mogelijke 
belangenverstrengeling. De huidige directeur-bestuurder werkt naast het Theaterschip ook als freelance 
cultureel ondernemer. Bij zijn aanstelling zijn de huidige opdrachtgevers gewogen en is geconstateerd dat 
er geen sprake is van belangenverstrengeling of tegengestelde belangen.  
Zomer 2021 is een risicoanalyse gemaakt voor het Theaterschip, gebaseerd op de ‘risicopannekoek’ van 
de Governance Code Cultuur. De risicoanalyse staat jaarlijks op de agenda met de Raad van Toezicht. Voor 
toezicht op de financiën wordt gewerkt met een kwartaalrapportage en er is een stroomschema gemaakt 
waarin afspraken zijn vastgelegd tussen financieel medewerker, projectleiders, hoofd bedrijfsvoering en 
directeur-bestuurder. Dit stroomschema wordt jaarlijks geactualiseerd en getoetst door de accountant.   
 
Code Diversiteit & Inclusie 
Binnen het grootste deel van het programma is een divers bereik een vanzelfsprekendheid als gekeken 
wordt naar leeftijd, gender, afkomst, sociale context en opleidingsniveau. Toch heeft het Theaterschip in 
haar strategisch beleid 2021-2024 een aantal nieuwe doelen geformuleerd ten aanzien van diversiteit & 
inclusie. Deze doelen moeten ertoe leiden dat het bereik een nog grotere diversiteit en inclusie kent.  
Door de coronapandemie is het moeilijk gebleken om inhoud te geven aan deze doelen. De doelen 
kennen al gezamenlijk uitgangspunt dat door het versterken van de betrokkenheid van jongeren bij de 
ontwikkeling en uitvoering van het programma de diversiteit van de deelnemers zal worden vergroot. 
Het investeren in versterken van de participatie van jonge mensen stond echter door corona onder druk. 
Dit zagen we niet alleen terug bij onze nieuwe ambities maar ook bij bestaand programma zoals het 
Meemaak podium. Het kende een groot verloop aan deelnemende jongeren.   
Het onderzoek uitgevoerd door een afstuderend student aan RUG wat was gericht op diversiteit, inclusie 
en participatie bood voldoende uitkomsten die worden meegenomen in de plannen die vanaf 2022 zullen 
worden uitgerold. 
 
Fair Practice Code 
Het Theaterschip werkt vanuit de Fair Practice Code. Al sinds haar oprichting volgt het de CAO 
Kunsteducatie. Sinds 1 juli 2021 is het Theaterschip lid geworden van Cultuurconnectie en daarmee ook 
gehouden aan de CAO Kunsteducatie. Dat leidt tot een transparant beloningssysteem. De directeur-
bestuurder is ingedeeld in schaal 13 en ontvangt geen bestuurderstoeslag of andere vaste aanvullende 
vergoedingen. 
Er is jaarlijks een scholingsbudget beschikbaar voor personeel in loondienst. Door samen te werken in 
Talent Netwerk Oost krijgen ook de freelance docenten de mogelijkheid zich verder te bekwamen.   
Er is voor het Theaterschip een vertrouwenspersoon beschikbaar. 
In de eerste helft 2021 is beperkt gebruik gemaakt van NOW om de lonen door te kunnen betalen. Er zijn 
geen medewerkers ontslagen. Met ingang van 1 januari 2021 zijn de medewerkers in loondienst collectief 
aangesloten bij het pensioenfonds PFZW.  
Het Theaterschip betaalt haar freelancers tussen de € 35 en € 45 per uur.  
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Marketing  
Om het programma van het Theaterschip beter zichtbaar te maken en onze doelgroepen te binden, 
vertellen we verhalen over de zeggingskracht van het theater en de waarde van creativiteit.  
Lokale verhalen, internationale, grote of kleine, succesvolle of verhalen over tegenslagen. Verhalen die je 
vol verwondering of in verwarring achterlaten. Ze zijn universeel en persoonlijk. Ze verbinden. Ze 
inspireren. Ze motiveren.  
Het zijn reisverhalen. Over de reis die je aflegt terwijl je ouder wordt als jongere. Over reizen die we 
allemaal afleggen en die soms gedeeld worden met anderen omdat je dat wilt. Omdat je ze op papier zet, 
omdat je ze deelt via een Instagrambericht of omdat ze een inspiratiebron zijn voor een dans-, muziek- of 
theaterperformance.  Het zijn de verhalen van jonge mensen met ambities en dromen.  
In deze verhalen zie je niet alleen de reis van de jongere, maar ook ons bestaansrecht.  
Daarom is het van groot belang om dit niet alleen te verwerken in onze marketing, maar de kern ervan te 
laten zijn. Marketing is in 2021 een volwaardig onderdeel van het Theaterschip geworden en onderdeel 
van ieder project.  
De verkoopstrategie en marketingstrategie was voorheen voornamelijk face to face. In contact met 
scholen, in contact met incidentele huurders en vooral met jongeren, die we wekelijks zien, konden wij 
ons verhaal vertellen en daarmee op een succesvolle manier anderen inspireren om mee op reis te gaan. 
Daarnaast werd deze strategie ook gebruikt bij partijen die bij ons huurden of ons inzetten om hun 
commerciële event te produceren. 
 
Inmiddels lopen we echter tegen onze grenzen aan, niet in de laatste plaats door corona.  
Om alle verhalen te kunnen blijven vertellen vraagt dit om een nieuwe strategie. Een nieuwe 
onlinestrategie. Een strategie die ons in staat stelt via ieder kanaal deze verhalen te blijven vertellen op 
die wijze dat deze boodschap ook daadwerkelijk overkomt.  
Gericht op de jonge mens die wil gaan ontdekken, ontwikkelen, uitgedaagd wil worden en uiteindelijk wil 
performen (onze hoofddoelgroep). Alle ouders, verzorgers, scholen, theaterbezoekers, opdrachtgevers, 
sponsoren, private fondsen, huurders die dat samen met de financiële steun vanuit de lokale, provinciale 
en landelijke overheid mogelijk maken (onze subdoelgroepen). 
 
Het heeft er in 2021 toe geleid dat we samen met Studio Wonder een heldere lijn hebben gebracht in 
onze grafische uitingen. We hebben van meerdere projecten filmverslagen gemaakt die het proces 
hebben vastgelegd en een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe website.  
De website zal medio 2022 worden opgeleverd en volop kansen bieden om de verhalen van onze 
deelnemende jongeren middels beeld te delen met de wereld.   
 
Coronasteun en freelancers 
Tijdens de eerste helft van 2021 is in de overeenkomsten met de freelancers opgenomen dat bij 
annulering door aangescherpte coronamaatregelen de opdrachten die binnen 5 dagen na annulering 
stonden gepland worden uitbetaald aan de freelancers. Ongeacht of de opdrachtgever het Theaterschip 
kon en wilde betalen. Bij een project dat langer duurde dan 5 dagen werden de resterende inhuurdagen 
doorgeschoven naar het moment dat het project alsnog door kon gaan.   
In de tweede helft van 2021 heeft het Theaterschip in de periode november en december besloten om 
alle afgesloten contracten met freelancers te respecteren. Door de coronasteun die via het FCP vanuit het 
rijk door het Theaterschip is ontvangen konden we ook opdrachten die na 5 dagen gepland stonden en 
door coronamaatregelen werden geannuleerd toch uitbetalen.  
Toen we december 2021 hebben besloten om het Kunstbaken Festival 2022 te annuleren hebben we 
ook de financiële afspraak gemaakt met de ZZP’ers, die zouden werken voor het Kunstbaken Festival 
in januari 2022 (al dan niet via de theaterscholen die waren uitgenodigd), te respecteren en te 
betalen.  
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Bestuursbesluiten 2021 
- Bestuurder stelt jaarrekening en jaarverslag 2020 vast. 
- Geen bestuursreglement, wel tussenevaluatie in 2022. 
- Bestuurder besluit tot voortzetting (betaalde) Lobbyclub B12 bij Rijksoverheid voor meer middelen t.b.v. 
B12 lijst bij FCP.  
- Bestuurder besluit tot vervolg van de uitwerking van de uitbouwplannen om de foyerfunctie op de 
huidige locatie van het Theaterschip veilig te stellen. 
- Bestuurder stelt aangepaste meerjarenbegroting op waarin m2 uitbreiding is meegenomen vanaf medio 
2022. 
- Bestuurder besluit tot openen extra spaarrekening bij de Triodosbank nu er op te veel liquide middelen ( 
meer dan € 100.000) rente moet worden betaald en omdat met de aanstaande aanvullende subsidie-
inkomsten de verzekerde grens van € 100.000,- zal worden overschreden. 
- Bestuurder komt tot overeenkomst nieuwe huursom pand Theaterschip na realisatie uitbreiding foyer 
vanaf 1 juli 2022. Deze huursom betekent ook een te ontvangen ‘huursubsidie’ van de gemeente 
Deventer vanaf dezelfde datum.  
- Bestuurder stelt investeringsbegroting 2021-2024 vast. Inclusief ruimte voor nieuwe website, facelift 
tribune en inrichting nieuwe foyer. 
- Bestuurder besluit tot meerjarige samenwerking met Theater Gajes, IDTC en NJON in kader van jonge 
professionals plan De Werf. De samenwerking loopt van 1 november 2021 tot en met 31 december 2024. 
- Bestuurder stelt begroting 2022 vast. 
- Bestuurder besluit i.v.m. uitbreiding programma tot tijdelijke verhoging contract artistiek coördinator 
(+4 uur) en projectleider/marketing medewerker (+8 uur) middels addendum tot uiterlijk 31 december 
2024. 
- Bestuurder besluit tot aanstelling artistiek medewerker, ter vervanging van huidige junior maker met 
aflopend contract, voor de duur van 12 maanden voor 20 uur per week per 1 januari 2022. 
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Programma en activiteiten 
Het was een bewogen jaar waarin we erin zijn geslaagd alternatieve werkvormen te vinden wanneer 
de originele plannen door corona niet konden worden uitgevoerd. Toch maakt het Theaterschip zich 
ook zorgen over de lange termijneffecten van corona op de cultuursector en de kunstbeoefening in 
de vrije tijd door jonge mensen in het bijzonder. We merkten het afgelopen jaar dat het een 
uitdaging was jongeren voor een langere tijd te verbinden aan programmaonderdelen. Ze lijken wat 
huiverig door de knipperlicht realiteit. Als gevolg van de coronamaatregelen is er immers een grote 
onzekere factor in het al dan niet doorgaan van activiteiten. Daarom hebben we als Theaterschip 
moeten accepteren dat langer lopende projecten (iets) minder deelnemers kenden en kortlopende 
projecten juist meer aantrekkingskracht hadden.  
 
Onderwijs  
(Trede 1) 
 
Primair Onderwijs 
Het Theaterschip heeft zich tijdens de eerste helft van 2021 gericht op het afronden van de upgrade 
van de digitale leerlijn Klassespel met nieuwe opdrachten, een digitale hulp voor leerkrachten en een 
onlinetraining voor docententeams voor het implementeren van de leerlijn. Daarnaast is het 
Theaterschip samen met Rijnbrink in gesprek gegaan met Saxion Pabo Deventer en Enschede over 
het inzetten van de leerlijn Klassespel in het HBO-onderwijs, waardoor de docenten in opleiding 
vroegtijdig geschoold worden in toepassing van binnenschoolse cultuureducatie.  Vanaf februari 
2022 zal een pilot worden gedraaid binnen de Pabo. 
 
Voortgezet Onderwijs 
Het Theaterschip verzorgde in 2021 VO-workshops en projecten. Door corona waren het er wat 
minder dan voorgaande jaren.  
 
Mbo 
Het Theaterschip verzorgde voor 30 studenten theater en dans van Landstede in Zwolle de 
praktijkstage met een acht weken durend project. In verband met corona vond het project 
binnenschools plaats.  
 
Vrije Tijd 
(Trede 2) 
 
Theaterschool 
In 2021 waren er 8 theaterklassen voor 85 deelnemers. Wekelijks kregen ze les van 5 freelance 
docenten en 1 docent in loondienst van het Theaterschip. De helft van de lessen werd in 2021 online 
gegeven. Ondanks de online lessen waren er in september een zeer groot aantal nieuwe deelnemers 
die proeflessen hebben gevolgd.  
In 2021 is een nieuw leerplan voor de Theaterschool geschreven.  
 
Talentenklas Theater 
De Talentenklas kende in 2021 twee trajecten.  
Een zomereditie op locatie, samen met de Theatermakerij uit Enschede. Deze editie duurde een 
week en was inclusief vijf overnachtingen. De week kende een zeer groot aantal inschrijvingen.  
De Talentenklas kende een najaarseditie van 3 uur in de week les gedurende 10 weken. Het project 
werd multidisciplinair afgesloten met Create Dance uit Deventer. Voor deze editie waren minder 
aanmeldingen (6 in plaats van 10 tot 12) dan gebruikelijk de afgelopen jaren. Drukte op school en de 
onzekerheid rondom corona lijken de voornaamste redenen voor de afgenomen belangstelling. 
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Grenzeloos - 4ID - #youthmanifesto 
Door de coronacrisis heeft 4ID een deels nieuwe samenstelling gekregen en is het programma een 
jaar uitgesteld. Het resterende programma, het eerste deel heeft succesvol plaats gehad najaar 2019, 
is opgeknipt in twee delen. De eerste ontmoeting vond plaats in juli waarbij elk land op zijn eigen 
locatie een driedaags programma verzorgde. Online was er uitwisseling tussen de jongeren en 
nieuwe makers. 
Het tweede deel vond fysiek plaats in november. Drie groepen uit drie landen (Slovenië, Tsjechië en 
Schotland) waren te gast in Deventer. De uitwisseling kreeg de ondertitel #youthmanifesto. Het 
duurde vijf dagen en diende niet alleen als afronding voor het meerjarige 4ID traject, maar was ook 
de opmaat naar een nieuw meerjarig programma waarvoor subsidie is aangevraagd bij Creative 
Europe. De uitslag op deze aanvraag wordt medio maart 2022 verwacht. 
Via https://www.instagram.com/tv/CXim5srltOY/?utm_source=ig_web_copy_link is een korte 
terugblik te zien. 
 
Kunstbaken Koud Kunstje 
Kunstbaken is door corona verschoven van juni 2020 naar januari 2021. Ook in januari 2021 bleek 
Kunstbaken Koud Kunstje niet mogelijk. De wens van potentiële deelnemers was geen online, maar 
fysiek festival. In overleg met de subsidiegevers en onze partners is besloten het festival opnieuw uit 
te stellen naar januari 2022. Inmiddels is gebleken dat ook januari 2022 door coronamaatregelen 
geen ruimte biedt voor een festival. Daarop is in overleg met de subsidiegevers besloten om 
Kunstbaken definitief te annuleren.  
Door het voortdurende uitstel was het budget al gereduceerd. 
 
Talent Netwerk Oost 
In opdracht van de provincie Gelderland heeft het Theaterschip onderzoek gedaan naar de wens, 
behoefte en realisatie van een breder vervolg op Dans Netwerk Oost wat december 2020 stopte. Het 
onderzoek heeft geleid tot Talent Netwerk Oost. Het Theaterschip fungeert daarbij als penvoerder. 
 
Talent Netwerk Oost wil de kwaliteit versterken van de keten van talentontwikkeling van jonge 
mensen binnen de podiumkunstdiscipline dans en theater. In september 2021 is de startbijeenkomst 
geweest van TNO. Hierbij waren naast het Theaterschip aanwezig Dans en Theaterstudio Annemieke 
Bais in Ermelo (Gelderland), DIFF Dance Centre, dans- en balletschool in Zwolle (Overijssel), Studio 
DanZo, professionele dansschool in Deventer (Overijssel), ID Dance in Nijmegen (Gelderland) 
Studio IN DANS in Doetinchem (Gelderland), Boys Action in Arnhem (Gelderland), LINEA REKTA in 
Zwolle (Overijssel), Theatermakerij in Enschede (Overijssel) en Woest Oost in Zutphen (Gelderland). 
 
Meemaakpodium 
Het Theaterschip heeft zich als partner verbonden aan het Meemaakpodium, een tweejarig project 
van de bibliotheek Deventer. De bibliotheek als Meemaakpodium betekent dat de bibliotheek 
meebeweegt met maatschappelijke veranderingen en hierop inspeelt door met Communities in stad 
of regio te programmeren. Er wordt niet vooraf bedacht wat belangrijk of interessant is voor de 
bezoekers, bezoekers worden actief betrokken bij aangeven van behoeftes en uitvoering geven aan 
activiteiten. 
Het Theaterschip en de Bibliotheek Deventer hebben elkaar gevonden in het idee van 
jongerenparticipatie. Doordat in 2020 het programma grotendeels online heeft plaats gevonden is 
een verlenging van het traject aangevraagd en gehonoreerd. Ook in 2021 heeft het programma voor 
een groot deel online plaats gevonden. Dit leidde tot een verloop onder de betrokken jongeren. In 
het najaar hebben er twee fysieke activiteiten plaats gehad. Er werd bijgedragen aan de podcast 
Mindset en er heeft een event plaats gehad in het Burgerweeshuis.  
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Werkplaats en festivals 
(Trede 3) 
 
Werkplaats 
Maart 2021 konden we starten met de Werkplaats. Dit is een nieuw (2021-2024) 
programmaonderdeel wat zich richt op (top)talent dat zich via een intensief traject van 16 of 32 
weken verder bekwaamt voordat hij of zij succesvol de stap zet naar het HBO-kunstvakonderwijs.  
Het eerste jaar hebben 12 jongeren deelgenomen aan de Werkplaats. Zes jongeren die in een 
tussenjaar zaten en zes jongeren die verbonden zijn aan Mbo-artiest opleidingen in Nederland. De 
jongeren kwamen uit Overijssel (o.a. Deventer en Zwolle), Gelderland, Utrecht en Brabant. 
De Werkplaats werd geleid door twee docerend makers. Een jonge maker en een ervaren maker. 
Daarnaast werden er meerdere masterclasses door gespecialiseerde gastdocenten gegeven. Enkele 
masterclasses werden verzorgd door docenten die ook verbonden zijn aan het kunstvakonderwijs 
waardoor de samenwerking met het HBO-onderwijs werd versterkt.   
Gastdocenten voor de Werkplaats waren onder andere Lieke van der Vegt, Marjan Barlage, Marleen 
Hendrikx, Michael Helmerhorst en George Elias Tobal.  
Er is in vier blokken van acht weken gewerkt gedurende 3 dagen per week. De focus ligt zowel op 
onderzoek en ontwikkeling als op spelen. In 2021 heeft dat geleid tot twee voorstellingen die beide 
zijn gespeeld voor het Voortgezet Onderwijs.  
 
All by myself, don’t wanna be all by myself… (anymore) 
Waar we voor corona vaak de behoefte hadden even alleen te zijn, hebben we nu meer dan ooit 
behoefte aan een groep. Vooral niet meer alleen, tussen steeds dezelfde muren te zijn. 
Maar ook in een groep kun je soms alleen staan. Of zijn we juist een groep omdat we allemaal alleen 
zijn? 
Wie ben je als je alleen bent? En wat is erger, je alleen voelen in een groep of je alleen alleen voelen? 
In de voorstelling All by myself, don’t wanna be all by myself… (anymore) zagen we zeven jonge 
performers in een zoektocht naar wat alleen zijn met ze doet en hoe ze proberen een groep te 
vormen. 
De voorstelling is gemaakt door Marleen Hendrikx, Kasper Scholten en Emma Janssen. 
 
Wat doe jij? 
‘Wat doe jij?’ wordt gespeeld in een vorm van ‘Inspringtheater’, waarbij de leerlingen de 
mogelijkheid hebben zelf ‘in te springen’ om een sociale situatie te veranderen. Ze worden daartoe 
uitgenodigd door de verteller, ook wel de ‘Joker’ genoemd. 
Inspringtheater, of participatief drama, is theater waarbij het publiek wordt uitgenodigd het stuk te 
onderbreken en mee te doen. De scènes gaan steeds over de praktijk in de klas: over pesten en 
meelopen, over de baas spelen, manipulatie en over de positie van de eenling, die onder druk staat 
van de groep. 
De Joker vraagt aan het publiek: ‘Wat doe jij?’ of ‘Hoe zou jij reageren als er zoiets gebeurt?’ De 
leerling die een voorstel heeft wordt uitgenodigd dat meteen te laten zien. 
Leerlingen worden uitgenodigd na te denken over hun eigen gedrag en dat van hun groepsgenoten. 
Want het gaat niet alleen om ‘Wat doe jij?’, maar ook om ‘Wat doen wij?’ 
 
Beide voorstellingen zijn samen ruim 50 keer gespeeld. 44 keer Wat doe jij? en 6 keer All by myself…   
De beperkende coronamaatregelen hebben de verkoop van deze voorstelling gedrukt. 
 
Eén van de tussenjaar jongeren is in de zomer van 2021 toegelaten tot de opleiding docent Theater 
aan ArtEZ. 
 
Poolshoogte  
Poolshoogte is een nieuw programmaonderdeel wat gericht is op kennisdeling, uitwisseling en 
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verdieping. Normaliter zouden naast het Theaterschip vier jongerenproductiehuizen uitgenodigd 
worden om een weekend lang naar elkaars werk te kijken, samen een performance te ontwikkelen 
en masterclasses te volgen. Daarnaast is er ruimte ingebouwd voor jongeren en professionals om 
met elkaar in gesprek te gaan. 
De eerste editie van Poolshoogte stond gepland voor het eerste weekend van juli in 2021. Door 
corona kent het programma in 2021 minder deelnemers. Naast het Theaterschip waren aanwezig De 
Noorderlingen (Groningen) en SubSub (Almere). Nest (Antwerpen) en Degasten (Amsterdam) zouden 
ook deelnemen aan Poolshoogte, maar moesten door corona hun komst annuleren. 
 
Proeftuin – Bokser de Film 
Oorspronkelijk zou Bokser, een nieuwe samenwerking tussen muziektheater KASKO uit Zwolle en het 
Theaterschip, als muziektheatervoorstelling in première gaan tijdens Kunstbaken Koud Kunstje in 
januari van dit jaar. Door corona zijn de repetities van Bokser in december 2020 stil komen te liggen.  
Door een aanvullende subsidie van de Gemeente Deventer en het Fonds voor Cultuurparticipatie kon 
Bokser gerealiseerd worden als Bokser – de film. De film is in mei opgenomen in de hallen van de 
voormalige drukkerij Roto Smeets in Deventer en is eind juni in première gegaan bij het 
Theaterschip. 
Aan de film hebben jongeren, Mbo- en HBO-stagiaires, jonge professionals en senior professionals 
meegedaan, in totaal ruim 30 mensen. 
De film is na de zomer een aantal keren getoond voor jongeren uit het Voortgezet Onderwijs. De film 
maakte daarbij onderdeel uit van een langer lopend workshoptraject.  
 
Mbo Coproducties 
Pakhuisvoorstelling  
In november is er, net als de afgelopen jaren, een voorstelling gemaakt met eerstejaars studenten 
Mbo-artiest van het Deltion College Zwolle. De voorstelling, geregisseerd door Maxime Schräder, is 
gespeeld in ons eigen theater voor onderbouw van het basisonderwijs in Deventer en omstreken. 
Door corona waren maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar per voorstelling. Net als in 2020 
heeft het Theaterschip gezorgd voor leerlingenvervoer van en naar het Theaterschip. 
 
Jonge Professionals  
(Trede 5) 
 
In 2021 is Emma Janssen als junior maker werkzaam geweest bij het Theaterschip. Aangezien er geen 
Nieuwe Makers-regeling meer is bij de provincie Overijssel, is de aanstelling, die betaald werd uit een 
combinatie van commerciële inkomsten en middelen uit de Werkplaats, voor de duur van een jaar. 
Emma is oud-leerling van het Theaterschip en heeft na de Mbo-artiest opleiding succesvol het HBO-
kunstvakonderwijs afgerond als docerend maker. 
 
De Werf 
Het Theaterschip heeft op basis van de nieuwe subsidieregeling van de provincie het initiatief 
genomen tot een nieuw talentontwikkelingstraject: De Werf.  
De Werf is een samenwerkingsverband van NJON (Apeldoorn), ID Theatre Company, Theater Gajes 
en het Theaterschip. Namens de cultuurprofielregio Stedendriehoek is succesvol een plan ingediend 
bij de provincie, wat in drie jaar voorziet in 12 plekken voor jonge professionals die een traject 
doorlopen van 18 maanden. Deze jonge professionals zijn acht uitvoerend makers, twee docerend 
makers en twee creative producers.  
In het najaar van 2021 hebben de audities plaats gevonden voor de eerste ronde van 18 maanden.  
Vanaf 1 januari 2022 zal het traject beginnen voor zes jonge professionals. Een tweede traject voor 
zes nieuwe jonge professionals start 1 juli 2023.  
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Keten 
Het Theaterschip streeft naar een keten van talentontwikkeling in Oost-Nederland. Met de 
Werkplaats, als onderdeel van de meerjarenaanvraag bij het FCP en De Werf, als onderdeel van de 
meerjarenaanvraag bij de provincie Overijssel, is het Theaterschip samen met haar partners in staat 
om deze keten te verdiepen en meerjarig te borgen. Het is geen toeval dat twee van de van de zes 
Werf deelnemers voorafgaand aan het kunstvakonderwijs jarenlang talentontwikkelingstrajecten 
hebben doorlopen bij het Theaterschip. Met de realisatie van de Werf, die op woensdagen een 
overlap kent met de Werkplaats deelnemers, heeft het Theaterschip een vervolgstap gezet in het 
versterken van de keten.  
Met de toevoeging van De Werf en de jonge professional werkzaam voor de Werkplaats is het 
Theaterschip in staat een voortdurende aanwas van nieuwe makers binnen haar organisatie te 
realiseren. Het zorgt voor een duurzame input en invloed van de nieuwe generatie makers op het 
meerjarige artistieke beleid van het Theaterschip.  
 
EvenTS 
Tot 2020 zorgden inkomsten uit commerciële activiteiten voor een belangrijke inkomstenstroom. Een 
stroom die door corona in 2020 bijna volledig opdroogde. In 2021 was dat helaas niet anders. 
Het Theaterschip vindt het voor haar financiële positie van belang dat de commerciële inkomsten in 
de nabije toekomst weer worden vergroot. Daarbij verwachten wij niet dat het daarmee weer op het 
niveau van 2019 zal komen. Daarvoor is het evenementenlandschap de laatste twee jaar te veel 
veranderd.  
Door het toegenomen talentontwikkelingsprogramma staat er druk op de personele beschikbaarheid 
voor commerciële activiteiten, evenals de beschikbaarheid van ruimtes voor de verhuur aan derden. 
Daarom is in 2021, los van corona, het besluit genomen de commerciële activiteiten op bescheidener 
schaal te onderhouden waardoor bij eventuele terugval van subsidies in de toekomst makkelijker 
commercieel kan worden opgeschaald.  
Met deze strategie verwacht het Theaterschip ook de komende jaren een gezonde financieringsmix 
te kunnen realiseren waarbij waar nodig kan worden opgeschaald.  
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Verslag Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit: 
- Rob de Breij (voorzitter, zitting tot september 2024, 1e termijn) 
Rob is werkzaam als zorgbestuurder bij OlmenEs. 
- Eléon de Haas (lid, zitting tot 31 december 2021, 2e termijn) 
Eléon is in dienst van Kaliber Kunstenschool. Als Cultuurmakelaar (intermediair/consultant) is hij 
gedetacheerd bij de gemeenten Twenterand, Borne, Haaksbergen, Wierden, Raalte en Olst-Wijhe. 
Daarnaast is Eleon in zijn vrije tijd onder andere Member Advisory Board van Stichting 
MomC | Music of many Cultures en Voorzitter van Stichting Instandhouding Joodse Begraafplaats in 
Almelo | vicevoorzitter Alumni Vereniging PhilanthroPassion. 
- Gerben van der Aa (penningmeester, zitting tot april 2024, 1e termijn) 
Gerben is werkzaam als Finance Manager bij De Klok Dranken. 
- Fleur Havers (lid, zitting tot september 2024, 1e termijn) 
Fleur is advocaat en mede-eigenaar bij Van Overbeek de Meyer Advocaten. Daarnaast is Fleur ambtelijk 
secretaris van de klachtencommissie Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en Ambtelijk 
secretaris klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Windesheim. 
- Emely Kornet (secretaris, zitting tot september 2024, 1e termijn) 
Emely is werkzaam als Accountmanager HR Tech Solutions bij Easyworx. Daarnaast is Emely werkzaam als 
dansdocent, choreograaf en uitvoerend danser bij Create Dance. 
 
Met deze samenstelling is de Raad van Toezicht een uitgebalanceerde toezichthouder die klaar is 
voor de nieuwe hoofdstukken die het Theaterschip de komende jaren gaat schrijven.  
 
De Raad is niet alleen divers qua leeftijd (gemiddeld 43 jaar) maar heeft met de ingebrachte ervaring 
van Rob als bestuurder, Gerben als financieel en Emely als communicatie experts aangevuld met de 
juridische kennis van Fleur en cultuurkennis van Eléon een brede deskundigheid.  
 
Raad van Toezicht besluiten 2021. 
Er hebben vijf vergadering plaats gevonden in 2021. Drie online en twee fysiek. 
- De RvT keurt de jaarrekening 2020 goed na de controleverklaring door accountant SMK Audit. Het 
verleent hiermee de bestuurder decharge over jaarrekening 2020. 
- De RvT keurt het jaarverslag 2020 goed. 
- Geen RvT-reglement, wel tussenevaluatie in januari 2022. 
- Geen bestuursreglement, wel tussenevaluatie in januari 2022. 
- De RvT geeft bestuurder mandaat om verder te gaan in onderzoek van een uitbouw op de locatie 
Theaterschip. Definitief besluit moet wel ter goedkeuring worden voorgelegd door bestuurder aan RvT. 
- De RvT keurt de geactualiseerde meerjarenbegroting 2021-2024 goed.  
- De RvT keurt de jaarbegroting 2022 goed. 
- De RvT gaat akkoord met uitbreiding uren van de directeur-bestuurder vanaf 1 januari 2022 op 
voorwaarde dat de subsidieaanvraag tenderregeling provincie Overijssel wordt toegekend en daarmee 
programma wordt uitgebreid.  
- De RvT gaat akkoord met de uitbreiding van gehuurde m2 voor het Theaterschip door aanbouw. De 
directeur-bestuurder mag daarvoor het contract gaan ondertekenen. Wel wordt afgesproken dat het 
contract vooraf op juridische gronden wordt beoordeeld. 
- Een vertrouwenspersoon is er voor freelance, vaste en vrijwillige medewerkers, leerlingen en 
deelnemers. De RvT vindt het verstandig om een vertrouwenspersoon dit jaar nog aan te stellen. 
Directeur-bestuurder zal het met voorrang behandelen. 
- Fair Practice gaat er ook van uit dat wij als Theaterschip bij gebruikmaken van onderaannemers of in 
samenwerking met partners zicht hebben op de wijze waarop zij ook de Fair Practice Code toepassen. 
Meestal is dat geen probleem, maar soms kunnen daar vraagtekens bij worden gezet. Dit vraagt altijd om 
een afweging en toelichting op de gemaakte keuze. 
- Er is geen medezeggenschapsorgaan voor het personeel bij het Theaterschip. Toch is het goed om één- 
of tweemaal per jaar een geformaliseerd overleg te hebben tussen (een vertegenwoordiging van) 
personeel en (een vertegenwoordiging van) de RvT. In het najaar 2021 heeft een eerste bijeenkomst met 
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het team plaats gehad. 
- De RvT constateert dat er geen actie noodzakelijk is als gevolgd van nieuwe wet Bestuur en Toezicht. De 
statuten sluiten aan bij de nieuwe wet. 
- De RvT constateert dat de risicoanalyse op basis van de ‘risicopannenkoek’ onvoldoende zicht geeft op 
de IT-risico’s en de strategische concurrentiepositie van het Theaterschip in de brede regio. Besloten 
wordt dat beiden onderdelen daarom jaarlijks worden toegevoegd aan de risicoanalyse.  
- De RvT stelt profiel vast van Raad van Toezicht Theaterschip.  
- De RvT besluit tot werving over te gaan van lid met aanvullende kennis cultuurveld. Eléon De Haas heeft 
aangegeven per 1 januari 2022 na ruim 7 jaar eerst als bestuurder en inmiddels als lid van de Raad van 
Toezicht zijn toezichthoudende rol te willen beeindigen. 
- De RvT besluit na een korte procedure met enkele kandidaten over te gaan tot aanstelling, per 23 maart 
2022, van Koen Boswinkel. 
- De RvT stelt vast om de periode tussen 1 januari 2022 en 23 maart met een vierkoppige RvT te 
overbruggen. 
- De RvT heeft haar eigen rooster van aftreden geactualiseerd en zo opgesteld dat de continuïteit van de 
RVT niet in gevaar is.  
- De RvT stelt bij de jaarlijkse evaluatie van het strategisch beleid 2021-2024 vast dat veel beleidsdoelen al 
in gang zijn gezet en zelfs meerdere doelen dit of begin volgend jaar zullen zijn behaald. We liggen op 
koers. 
- RvT verlengt addendum directeur-bestuurder met 36 maanden als gevolg van uitbreiding activiteiten 
Theaterschip met De Werf. Tot en met december 2024 zal het vaste contract van 16 uur per week 
verhoogd worden met 4 uur per week. 
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Toelichting op de jaarcijfers  
 
Het Theaterschip heeft over 2021 een resultaat behaald van € 59.559. Daarvan was € 35.987 
coronacompensatie door de gemeente Deventer over het geleden verlies in 2020.  
Het zuivere resultaat over 2021 betrof dan ook € 23.572. 
Het resultaat is te verantwoorden als het afgezet wordt tegen het beoogde resultaat over 2021 en 
2020 voordat van corona sprake was. Het weerstandsvermogen komt daarmee eind 2021 op  
€ 73.096. Daarvan is € 53.380 materiele vaste activa en € 19.716 liquide middelen. Het (beoogde) 
resultaat past in onze ambitie het weerstandsvermogen te laten groeien naar minimaal 10% van de 
gemiddelde meerjarenomzet. 
 
De afgelopen twee jaren hebben aangetoond dat een stevig eigen vermogen van minimaal 10% 
noodzakelijk is om tegenslagen op te vangen.  
 
Exploitatierekening Theaterschip 
Doordat we sinds 2021 met een urenregistratiesysteem zijn gaan werken, worden de loonkosten van 
de medewerkers op projectniveau toebedeeld. Daarom is een vergelijking met 2020 lastig te maken. 
Het verschil tussen begrote omzet en gerealiseerde omzet is vooral te verklaren door significant 
wegvallen van economische omzet. Minder voorstellingen verkocht, nauwelijks verhuur en geen 
commerciële festivals in 2021.  
De bijzondere baten, bestaande uit NOW, TVL en FCP-compensatie, hebben deze terugval 
opgevangen. Herrekening van NOW heeft ertoe geleid dat het ontvangen bedrag van het tweede 
kwartaal zal moeten worden terugbetaald. Het gaat het om een terug te betalen bedrag van € 7998.  
 
Exploitatierekening Trede 3 
De exploitatierekening van trede 3 is opgenomen op basis van de subsidievoorwaarden van het FCP.  
Het resultaat van de rekening is € 5.699.  
De gerealiseerde bedragen voor "beheerslasten personeel", "beheerslasten materieel" en 
"saldo bijzondere baten/lasten" zijn, net als bij de begrote bedragen, berekend door 41% van de 
totale posten te nemen. Dit is conform de ingediende meerjarenbegroting. 
Aan de batenkant valt op dat de verkoopopbrengsten lager waren dan verwacht. Door corona werd 
er minder gespeeld op scholen of vrije voorstellingen. 
 
Vooruit ontvangen subsidies 
Na overleg met het FCP is de in 2021 ontvangen meerjarige structurele subsidie als vooruit 
ontvangen subsidie ingeboekt. De eenmalige aanvullende bijdrage voor 2021, ontvangen voorjaar 
2021, en de Covid steun, ontvangen najaar 2021, zijn voor 100% en 40% vrijgevallen. 
De subsidies voor Kunstbaken Festival Koud Kunstje zijn wederom doorgeschoven naar 2022. 
Inmiddels liggen er verzoeken bij de subsidiegevers om het gereserveerde Kunstbaken geld te mogen 
gaan inzetten voor Poolshoogte in 2022-2023 en 2024. 
Doordat Poolshoogte een minder grote omvang kon hebben door corona dan gepland zijn er minder 
kosten gemaakt. Een deel van de subsidie van de gemeente Deventer is daarom doorgeschoven naar 
2022.  
 
Financiële ratio's 
Het solvabiliteitspercentage 31 december 2021 is 16% (6% in 2020).   
Door de financiële compensatie van het verlies van 2020 door de gemeente en het resultaat van 
2021 is het eigen vermogen aanzienlijk hoger dan in 2020. Daarnaast is ook het totale vermogen 
gestegen door het niet vrijvallen van vooruit ontvangen subsidies voor uitgestelde projecten en de 
ontvangst van Covid-19 compensatie van het FCP, welke ten dele als vooruit ontvangen bedrag in de 
balans is opgenomen. Dat de solvabiliteit nog onder de 25% is, ziet het Theaterschip vooralsnog niet 
als een al te groot risico. In 2022 zal het weerstandsvermogen groeien terwijl het totale vermogen zal 



 15 

dalen doordat projecten (hopelijk) in zijn volle omvang weer door kunnen gaan waarmee de vooruit 
ontvangen subsidies alsnog zullen gaan vrijvallen. 
Het liquiditeitspercentage 31 december 2021 is 105% (87% in 2020). 
De vlottende activa zijn licht toegenomen door de BTW-suppletie over 2021. De liquide middelen zijn 
fors toegenomen door het uitstel van projecten (en het uitstel van de kosten van deze projecten) en 
de ontvangsten van coronasteun. De kortlopende schulden zijn gestegen door het niet vrijvallen van 
vooruit ontvangen subsidies voor uitgestelde projecten en de ontvangst van Covid compensatie van 
het FCP, welke ten dele als vooruit ontvangen bedrag in de balans is opgenomen. 
 
Belangwekkende ontwikkelingen eerste kwartaal 2022 voor vaststelling jaarverslag 2021 
De onzekere tijd veroorzaakt door corona lijkt inmiddels grotendeels achter ons.   
De oorlog in Oekraïne zal daarentegen mogelijk grote maatschappelijke en financiële gevolgen 
hebben hoewel ze zich nu nog lastig laten voorspellen. We houden echter rekening met slechtere 
economische vooruitzichten en daarmee van invloed kan zijn op de commerciële omzet door verhuur 
en produceren in opdracht van derden.  
De fors gestegen energielasten zijn nu (2022) al te merken voor het Theaterschip, daarvoor hebben 
we een voorziening opgenomen in de begroting 2022. 
 
 
 
 


