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Deventer, 23-03-2022

1.1 Jaarverslag

Hiermede brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van Stichting 
Theaterschip.

De balans per 31 december 2021, de exploitatierekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen de 
jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

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.
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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), 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 
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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. 

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.  
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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. 

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.

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. 
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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.

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.
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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. 

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. 
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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 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 
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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. 

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 
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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.

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 € 17.736 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 € 6.363. 
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.
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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 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.
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1.2 Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 686.388 100,0% 405.688 100,0%
Activiteitenlasten 406.946 59,3% 89.359 31,4%
Bruto bedrijfsresultaat 279.442 40,7% 316.329 68,6%

Beheerslasten personeel 119.213 17,4% 237.422 83,3%
Afschrijvingen materiële vaste activa 14.287 2,1% 21.226 7,5%
Huisvestingskosten 41.191 6,0% 43.616 15,3%
Verkoopkosten 4.882 0,7% 8.302 2,9%
Kantoorkosten 14.568 2,1% 564 0,2%
Autokosten 2 0,0% 12.171 4,3%
Algemene kosten 16.507 2,4% 16.781 5,9%
Totale beheerslasten 210.650 30,7% 340.082 119,4%

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 68.792 10,0% -23.752 -50,7%

Saldo rentebaten/-lasten -613 -0,1% -452 0,0%
Saldo bijzondere baten/lasten -8.620 -1,3% -11.782 38,3%

Exploitatieresultaat 59.559 8,7% -35.987 -12,6%

2021 2020

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke  is 
gebaseerd op de exploitatierekening.
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1.2 Resultaatvergelijking

€ € 
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Stijging van:
Baten 280.700
Saldo bijzondere baten/lasten 3.162

Daling van:
Beheerslasten personeel 118.209
Afschrijvingen materiële vaste activa 6.939
Huisvestingskosten 2.425
Verkoopkosten 3.420
Autokosten 12.169
Algemene kosten 273

427.297

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Stijging van:
Activiteitenlasten 317.587
Kantoorkosten 14.003
Saldo rentebaten/-lasten 161

331.752

Stijging resultaat 95.545

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen met € 93.607,--. De ontwikkeling van het resultaat van 
2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:
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2. Jaarrekening
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2.1 Balans
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

I Immateriële vaste activa
II Materiële vaste activa
III Financiële vaste activa
Totale vaste activa

I Voorraden
II Vorderingen
III Effecten
IV Liquide middelen
Totale vlottende activa

TOTALE ACTIVA

PASSIVA

I Algemene reserves
II Bestemmingsreserves
III Bestemmingsfondsen 0 0
III Overige bestemmingsfondsen
Totale eigen vermogen

Voorzieningen
Totale voorzieningen

Totale langlopende schulden

Overlopende passiva
Totale kortlopende schulden

TOTALE PASSIVA

106.005

220.087

0
13.537

0
0

2020

13.537

0

31 december

220.087

0

452.414 233.624

0
73.096

0
0

0

379.317
379.317

2021

73.096
0

191.365

233.624

399.033

452.414

53.380 42.260
0 0

31 december

53.380

0
94.143
0
304.891

42.260

0
85.360
0

2021 2020
31 december 31 december

0 0
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2.2 Exploitatierekening over 2021

Realisatie Begroting Realisatie
BATEN 2021 2021 2020

€ € €

38.625 52.450 0
55.007 39.575 0

0 2.000 0
1.953 36.461 44.902

95.584 130.486 44.902

35.165 0 0
130.749 130.486 44.902

0 0 0
0 0 0

11.900 28.750 0
0 0 0

11.900 28.750 0

142.649 159.236 44.902

0 50.000 0
157.986 107.810 24.799

50.000 50.000 0
7.622 32.250 91.649

130.976 139.975 0
10.000 40.375 118.530
18.601 73.000 5.000

375.185 493.410 239.978

Overige baten 168.553 0 120.808

686.388 652.646 405.688

Directe opbrengsten
Deelnemersbijdragen
Publieksinkomsten
Sponsorinkomsten
Overige directe inkomsten
Totaal directe opbrengsten

Totale opbrengsten 
Indirecte opbrengsten

Bijdrage uit private middelen
Bijdrage van particulieren, incl. vrienden(vereniging)
Bijdrage van bedrijven
Bijdrage van private fondsen
Bijdrage van goede doelen/loterijen
Totaal bijdragen uit private middelen 

Totale eigen inkomsten 

Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen
Totaal subsidies/bijdragen uit publieke middelen

TOTALE BATEN

Meerjarige subsidies FCP
Incidentele subsidie vanuit FCP
Structurele subsidie provincie Overijssel
Incidentele subsidie provincie Overijssel

Subsidies/bijdragen uit publieke middelen

Structurele subsidie gemeente Deventer
Incidentele subsidie gemeente Deventer
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Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

119.213 102.558 237.422
91.437 77.670 102.661

210.650 180.228 340.083

339.652 314.078 0
67.294 148.355 89.359

406.946 462.433 89.359

617.596 642.661 429.442

-613 0 -452
-8.620 0 -11.781

59.559 9.985 -35.987

LASTEN

EXPLOITATIERESULTAAT

Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel
Totale beheerslasten

Activiteitenlasten materieel
Totale activiteitenlasten

TOTALE LASTEN

Saldo uit gewone bedrijfsvoering
Saldo rentebaten/-lasten
Saldo bijzondere baten/lasten

Activiteitenlasten personeel
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2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen maakt die van 
invloed zijn op  de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen 
en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Schattingen 
en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor 
de herziening gevolgen heeft.  

De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspostanders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar. Ter wille van het gewenste inzicht kunnen posten anders zijn 
gerubriceerd in de jaarrekening 2021 waar het aankomt op de vergelijkende cijfers.

Activiteiten en vestigingsplaats

De stichting is feitelijk en statutair gevestigd te Deventer en is ingeschreven in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08140412.

Stichting Theaterschip is een culturele instelling en is gespecialiseerd in talentontwikkeling van jonge 
mensen en nieuwe makers op het gebied van podiumkunsten. Onze kernwaarden daarbij zijn: 
Ontwikkeling, Kwaliteit, Avontuur en Samenwerking. Bij de uitvoering van onze activiteiten werken wij 
samen met andere organisaties en instellingen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 
overeenkomstig de richtlijn RJK C1, getiteld "Kleine organisaties zonder winststreven". De grondslagen die 
worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op 
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 
opgenomen in de winst- en verliesrekening. 
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Materiële vaste activa

Afschrijvingspercentages:
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 10%
Inventaris 10, 20 of 33%
Vervoermiddelen 20%

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Vorderingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien materieel), zo 
nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Voorziening wordt bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van vorderingen. 

De  liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 
kredietinstellingen en kasmiddelen.

De materiële vast activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis 
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een 
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen 
wordt niet afgeschreven.

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend 
uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op 
econimische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze 
goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar 
rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde 
periode toegerekend.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, 
voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij 
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden.

22



Stichting Theaterschip Jaarrekening 2021

Bedrijfskosten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de 
verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn 
begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn 
gebracht op investeringen.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en 
-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA
31 december 31 december

2021 2020
€ €

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 3.780 4.548
Inventaris 49.601 37.712

53.380 42.260

Het verloop van het totaal der materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 42.260 62.080
Bij: investeringen 25.408 5.147
Af: afschrijvingen 14.287 21.226

boekwaarde van de desinvesteringen 0 3.741

Boekwaarde per 31 december 53.380 42.260

31 december 31 december
2021 2020

€ €

Som van de nieuwwaarden 202.993 177.585
Som van de afschrijvingen en waardeverminderingen 149.612 135.325

Boekwaarde 53.380 42.260

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de overige gegevens.
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VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
31 december 31 december

2021 2020
€ €

Overlopende activa
Debiteuren 28.185 8.611
Overige vorderingen korte termijn 15.890 9.528
Nog te ontvangen bedragen 466 4.745
Betaalde borg - 300
Nog te ontvangen subsidie Nieuwe makers - 4.785
Nog te ontvangen subsidie Dans Netwerk Oost - 10.000
Nog te ontvangen bedragen financiële regelingen COVID-19 36.217 42.300

80.758 80.269

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 6.762 5.091
Pensioenpremie 156 -
BTW-suppletie 2021 6.466 -

13.384 5.091

Liquide middelen
31 december 31 december

2021 2020
€ €

Bank
Rekening courant NL37RABO0116049898 104.781 78.405
Spaarrekening NL70RABO3629471366 100.000 27.489
Spaarrekening NL96 TRIO 2300 0911 19 99.998

304.779 105.894

Kas 112 112
112 112
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 2021 2020
€ €

Algemene reserve
Stand per 1 januari 13.537 49.525
Resultaatbestemming 59.559 -35.988
Stand per 31 december 73.096 13.537

KORTLOPENDE SCHULDEN 31 december 31 december
2021 2020

€ €
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 12.711 12.827
BTW-suppletie 2020 - 6.911

12.711 19.738

Overlopende passiva
Crediteuren 5.819 23.108
Nog te betalen kosten 8.012 1.810
Nog te betalen accountantskosten 4.100 3.750
Vooruit ontvangen bedragen 0 -
Vooruit ontvangen bedragen Lobby B12 FCP 1.408 11.671
Vooruit ontvangen subsidies 288.167 160.010
Vooruit ontvangen bedragen FCP compensatie Covid-19 59.100 -

366.606 200.349

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen
Stichting Theaterschip heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie 
Scheepvaartstraat 9 te Deventer. De huurverplichting bedraagt € 32.383 per jaar. De huurverplichting loopt 
tot 01 juli 2023. 
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Financiële ratio's

Solvabiliteitspercentage
31 december 31 december

2021 2020
Eigen vermogen 73.096 13.537
Totale vermogen 452.414 233.624

Eigen vermogen / Totale vermogen 16% 6%

Liquiditeitspercentage
31 december 31 december

2021 2020
Vlottende activa 94.143 85.360
Liquide middelen 304.891 106.005
Kortlopende schulden 379.317 220.087

(Vlottende activa + Liquide middelen) / 105% 87%
Kortlopende schulden

Verklaring verschil: Door de financiele 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 vooruitontvangen subsidies voor uitgestelde projecten en 
de ontvangst van Covid-19 compensatie van het FCP, welke ten dele als vooruitontvangen bedrag in de 
balans is opgenomen. 

Verklaring verschil: De vlottende activa zijn licht toegenomen door de BTW-suppletie over 2021. De liquide 
middelen zijn fors toegenomen door de uitstel van projecten (en de uitstel van de kosten van deze 
projecten) en de ontvangsten van coronasteun. De kortlopende schulden zijn gestegen door het niet 
vrijvallen van vooruitontvangen subsidies voor uitgestelde projecten en de ontvangst van Covid-19 
compensatie van het FCP, welke ten dele als vooruitontvangen bedrag in de balans is opgenomen. 
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2.5 Toelichting op de exploitatierekening

Realisatie Begroting Realisatie
BATEN 2021 2021 2020

€ € €

18.378 25.000 0
18.454 22.750 0

1.793 4.700 0
0 0 0

38.625 52.450 0

0 0 0
41.079 12.000 0
13.928 20.375 0

0 7.200 0
55.007 39.575 0

0 0 0
0 0 0
0 2.000 0
0 0 0
0 2.000 0

0 0 2.967
0 9.263 14.970
0 0 10.197

1.953 27.198 16.768
1.953 36.461 44.902

Toelichting overige directe inkomsten:

De overige directe inkomsten bestaan uit:
Verhuur van ruimtes 1.953

18.378 25.000 2.967
59.533 44.013 14.970
15.721 27.075 10.197

1.953 34.398 16.768
95.584 130.486 44.902

Directe opbrengsten

Overig
Totaal overige directe inkomsten

Deelnemersbijdragen

Publieksinkomsten

Sponsorinkomsten

Onderwijs (Trede 1)
Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig
Totaal deelnemersbijdragen

Totaal directe opbrengsten

Overig
Totaal publieksinkomsten

Onderwijs (Trede 1)
Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig
Totaal sponsorinkomsten

Onderwijs (Trede 1)

Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig

Onderwijs (Trede 1)
Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)

Onderwijs (Trede 1)
Vrije Tijd (Trede 2)

Overige directe inkomsten

Totaal directe opbrengsten

Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)
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Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

0 0 0
9.785 0 0

72 0 0
25.308 0 0
35.165 0 0

Toelichting overige directe inkomsten:

De indirecte inkomsten bestaan uit:
Uitleen personeel 9.785
Verkoop rekwisieten 72
Beheer gelden Lobby B12 FCP 22.050

Totaal indirecte inkomsten 31.907

18.378 25.000 2.967
69.318 44.013 14.970
15.792 27.075 10.197
27.261 34.398 16.768

130.749 130.486 44.902

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

11.900 0 0
0 2.500 0
0 26.250 0
0 0 0

11.900 28.750 0

Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig

Overig
Totaal Bijdrage van private fondsen

Totaal Bijdrage van particulieren, incl. vrienden(vereniging)

Bijdrage van private fondsen

Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)

Totaal indirecte opbrengsten

Onderwijs (Trede 1)
Indirecte opbrengsten

Onderwijs (Trede 1)
Totale opbrengsten 

Werkplaats en festivals (Trede 3)

Overig
Totaal opbrengsten

Onderwijs (Trede 1)
Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig

Bijdrage van bedrijven
Onderwijs (Trede 1)
Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig

Bijdrage uit private middelen

Bijdrage van particulieren, incl. vrienden(vereniging)

Totaal Bijdrage van bedrijven

Onderwijs (Trede 1)
Vrije Tijd (Trede 2)
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Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

11.900 0 0
0 2.500 0
0 26.250 0
0 0 0

11.900 28.750 0

30.278 25.000 2.967
69.318 46.513 14.970
15.792 53.325 10.197
27.261 34.398 16.768

142.649 159.236 44.902

0 0 0
0 0 0
0 50.000 0
0 0 0
0 50.000 0

0 0 0
15.500 39.500 0

142.486 68.310 24.799
0 0 0

157.986 107.810 24.799

0 0 0
0 0 0

50.000 50.000 0
0 0 0

50.000 50.000 0

Onderwijs (Trede 1)
Vrije Tijd (Trede 2)

Totale eigen inkomsten 
Onderwijs (Trede 1)
Vrije Tijd (Trede 2)

Bijdrage van goede doelen/loterijen

Totaal structurele subsidie provincie Overijssel

Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig

Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig
Totaal incidentele subsidie vanuit FCP

Structurele subsidie provincie Overijssel

Structurele subsidie FCP
Onderwijs (Trede 1)
Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig

Totaal Bijdrage van private fondsen

Totaal meerjarige subsidies FCP

Subsidies/bijdragen uit publieke middelen

Onderwijs (Trede 1)
Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig
Totaal Bijdrage van private fondsen

Onderwijs (Trede 1)
Totaal bijdragen uit private middelen 

Onderwijs (Trede 1)

Incidentele subsidie vanuit FCP

Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig
Totale eigen inkomsten 

Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig
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Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

0 0 0
5.000 5.000 43.752
2.622 27.250 47.897

0 0 0
7.622 32.250 91.649

9.975 9.975 0
72.500 60.000 0
48.501 70.000 0

0 0 0
130.976 139.975 0

0 0 0
0 12.500 25.630

10.000 27.875 92.900
0 0

10.000 40.375 118.530

0 0
18.601 40.000

0 0 5.000
0 33.000

18.601 73.000 5.000

9.975 9.975 0
111.601 157.000 69.382
253.609 293.435 170.596

0 33.000 0
375.185 493.410 239.978

Overige baten
35.987 0 0
46.516 0 86.314
86.050 0 34.494

Totaal overige baten 168.553 0 120.808

Totaal structurele subsidie gemeente Deventer

Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig

Onderwijs (Trede 1)
Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig
Totaal subsidies/bijdragen uit publieke middelen

Tegemoetkoming schade COVID-19 gemeente Deventer
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Onderwijs (Trede 1)
Vrije Tijd (Trede 2)

Totaal incidentele subsidie gemeente Deventer

Totaal incidentele subsidie provincie Overijssel

Structurele subsidie gemeente Deventer
Onderwijs (Trede 1)

Incidentele subsidie gemeente Deventer

Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig

Totaal subsidies/bijdragen uit publieke middelen

Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig

Vrije Tijd (Trede 2)

Onderwijs (Trede 1)
Incidentele subsidie provincie Overijssel

Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen
Onderwijs (Trede 1)

Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig
Totaal overige sub. en bijdragen uit publieke middelen
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Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

40.253 34.975 2.967
180.919 203.513 84.352
269.401 346.760 180.793
195.814 67.398 137.576
686.388 652.646 405.688

TOTALE BATEN
Onderwijs (Trede 1)
Vrije Tijd (Trede 2)
Werkplaats en festivals (Trede 3)
Overig
TOTALE BATEN
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Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Lonen en salarissen
43.180 78.587 173.418

Overuren 7.602 0 5.359
Eindejaarsuitkering 10.998 0 8.093
Vakantietoeslag 16.293 0
Totaal lonen en salarissen 78.072 78.587 186.870

Sociale lasten en pensioenpremies
Werkgeversdeel SVW 12.412 0 38.428
Pensioenpremie personeel 19.747 17.221 0
Totaal sociale lasten en pensioenpremies 32.159 17.221 38.428

Vrijwilligersvergoeding 1.175 0 1.325
Opleidingskosten 510 2.000 4.829

5.846 4.250 4.075
Kantinekosten 184 0 116

1.267 500 1.779
8.982 6.750 12.124

119.213 102.558 237.422

768 0 768
13.519 12.480 20.458
14.287 12.480 21.226

Overige lasten
Huisvestingskosten 41.191 44.150 43.616
Verkoopkosten 4.882 6.100 8.302
Kantoorkosten 14.568 9.640 12.171
Autokosten 2 0 564
Algemene kosten 16.507 5.300 16.782
Totaal overige lasten 77.150 65.190 81.435

91.437 77.670 102.661

210.650 180.228 340.083

Verzuimverzekering

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa

Totaal beheerslasten materieel

Totale beheerslasten

Beheerslasten materieel

LASTEN

Totaal overige personeelskosten

Totaal beheerslasten personeel

Beheerslasten personeel

Brutolonen en salarissen

Reis- en verblijfkosten

Overige personeelskosten

Inventaris
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Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Lonen en salarissen
152.845 149.977 0

Overuren 0 0 0
Eindejaarsuitkering 0 0 0
Vakantietoeslag 0 0 0
Totaal lonen en salarissen 152.845 149.977 0

Sociale lasten en pensioenpremies
Werkgeversdeel SVW 24.300 0 38.428
Pensioenpremie personeel 0 0 0
Totaal sociale lasten en pensioenpremies 24.300 0 38.428

55.140 98.305 0
8.928 13.400 0
6.462 0 0
7.255 0 0
2.500 2.500 0

21.135 10.400 0
1.800 0 0
6.325 4.750 0

13.194 2.250 0
4.163 5.980 0

35.604 26.516 0
162.507 164.101 0

339.652 314.078 0

Activiteitenlasten personeel

Inhuur - Componist
Inhuur - Regiseur
Inhuur - Regiecoach
Inhuur - Vormgever 
Inhuur - Technicus
Inhuur - Reiskosten
Inhuur - Overig

Inhuur - Docenten
Inhuur - Acteurs
Inhuur - Muzikanten
Inhuur - Schrijver

Totaal inhuur personeel

Brutolonen en salarissen

Totaal activiteitenlasten personeel

Inhuur personeel
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Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

2.860 2.600 0
0 13.690 0

5.790 17.600 0
2.008 5.500 0
1.073 3.700 0
2.203 19.550 0
4.340 14.000 0

337 2.000 0
9.315 24.615 0

17.237 8.150 0
12.350 12.500 0

0 2.450 0
9.782 22.000 89.359

Totaal activiteitenlasten materieel 67.294 148.355 89.359

406.946 462.433 89.359

Rentebaten 3 0
-617 0 -452

Totaal saldo rentebaten/ -lasten -613 0 -452

0 0 4.001
-8.621 0 -15.783

1 0 1
Totaal saldo bijzondere baten/ lasten -8.620 0 -11.781

2021 2020
€ €
458.865 416.636

Waarvan vast contract 272.059 252.535
Waarvan tijdelijk contract 0 0
Waarvan inhuur 162.507 164.101

2021 2020
fte fte

7,6 6,6
Waarvan vast contract 4,5 4,0
Waarvan tijdelijk contract 0,0 0,0
Waarvan inhuur 3,1 2,6

Saldo rentebaten/-lasten

Rente- en bankkosten

Saldo bijzondere baten/lasten

Inkoop - Huur speelruimte
Inkoop - Huur opslag
Inkoop - Decor
Inkoop - Kostuums
Inkoop - Rekwisieten
Inkoop - Techniek (aanschaf en inhuur)

Inkoop - Overig
Inkoop - Horeca

Inkoop - Reiskosten deelnemers
Inkoop - Transportkosten

Betalingsverschillen

Activiteitenlasten materieel

Totale activiteitenlasten

Totaal personele lasten

Totaal personele lasten

Inkoop - Overnachtingskosten
Inkoop - Eten en drinken
Inkoop - Marketing

Toelichting personele lasten

Buitengewone baten
Buitengewone lasten
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Realisatie Begroting
BATEN 2021 2021

€ €

1.793 4.700
13.928 20.375

0 0
0 0

15.721 25.075

72 10.990
15.792 36.065

0 0
0 0
0 20.000
0 0
0 20.000

15.792 56.065

0 50.000
92.486 0
50.000 0
50.000 50.000

2.622 0
48.501 70.000
10.000 10.000

0 40.600
253.609 220.600

269.401 276.665

48.877 45.100
37.489 30.750
86.367 75.850

140.896 134.130
32.654 65.045

173.550 199.175

259.917 275.025

Exploitatierekening Werkplaats en festivals (Trede 3) 2021

Directe opbrengsten
Deelnemersbijdragen
Publieksinkomsten
Sponsorinkomsten
Overige directe inkomsten

Totale eigen inkomsten 

Totaal subsidies/bijdragen uit publieke middelen

Incidentele subsidie provincie Overijssel
Structurele subsidie gemeente Deventer
Incidentele subsidie gemeente Deventer
Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen

Bijdrage uit private middelen
Bijdrage van particulieren, incl. vrienden(vereniging)
Bijdrage van bedrijven
Bijdrage van private fondsen
Bijdrage van goede doelen/loterijen
Totaal bijdragen uit private middelen 

Totaal directe opbrengsten

Indirecte opbrengsten
Totale opbrengsten 

Incidentele ondersteuning  FCP COVID-19

Activiteitenlasten personeel

TOTALE LASTEN

LASTEN

Subsidies/bijdragen uit publieke middelen
Meerjarige subsidies FCP
Incidentele subsidie vanuit FCP

Structurele subsidie provincie Overijssel

TOTALE BATEN

Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel
Totale beheerslasten

Activiteitenlasten materieel
Totale activiteitenlasten
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Realisatie Begroting
2021 2021

€ €
Saldo uit gewone bedrijfsvoering

-252 0
-3.534 -1.640

5.699 0

Toelichting

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% vrij gevallen.  

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.

Saldo rentebaten/-lasten
Saldo bijzondere baten/lasten

EXPLOITATIERESULTAAT
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2.6 Ondertekening bestuurders

Aldus opgemaakt te:

Deventer, 23-03-2022

Directeur bestuurder, E.J. Post

Voorzitter RvT, R.H. de Breij
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3. Overige gegevens
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3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

INVOEGEN BLADZIJDE 1
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3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

INVOEGEN BLADZIJDE 2
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3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

INVOEGEN BLADZIJDE 3
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3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

INVOEGEN BLADZIJDE 4
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3.2  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde Afschrijvingen

Omschrijving Datum Aanschaf-
fingen tot         

01-01-2021

Investering-    
en 2021

Desinveste- 
ringen 2021

Aanschaf-
fingen t/m      
31-12-2021

Afschrijving-en 
tot              01-

01-2021

Afschrij-vingen 
2021

Afschrij-vingen 
desinves-
teringen

Afschrij-vingen 
t/m 31-12-

2021

Boek-waarde 
per 31-12-2021

Residu-waarde Afschrij- vings-
percentage

€ € € € € € € € € € %
Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Mulder onderhoud 30-4-2014 1.380 1.380 912 145 1.057 324 10,00

Onderhoud 28-2-2014 243 243 164 24 188 55 10,00

Verbouwing 08/09-2017 30-9-2017 5.973 5.973 1972 600 2.572 3.401 10,00

7.596 0 0 7.596 3.048 769 0 3.817 3.779

Inventaris

Beamer 14-7-2015 2.003 2.003 2.003 0 2.003 0 20,00

Draadloze microfoon 2-6-2006 1.194 1.194 1.194 0 1.194 0 20,00

Stage piano + toebehoren 24-5-2007 591 591 591 0 591 0 20,00

Meibergen audioapparatuur 26-5-2008 7.021 7.021 7.021 0 7.021 0 20,00

Roligt 2-2-2011 31.178 31.178 30.978 200 31.178 0 10,00

Meibergen 4-3-2011 12.005 12.005 11.802 203 12.005 0 10,00

Roligt 13-2-2011 6.722 6.722 6.665 57 6.722 0 10,00

Roligt 16-7-2012 930 930 930 0 930 0 20,00

Podium HvdA 13-5-2013 4.244 4.244 3.235 432 3.667 577 10,00

Vloer HvdA 21-5-2013 4.086 4.086 3.111 414 3.525 561 10,00

Kabelwerk HvdA 8-6-2013 3.178 3.178 2.394 324 2.718 460 10,00

Stoelen HvdA 22-7-2013 1.081 1.081 1.081 0 1.081 0 20,00

Verlichting HvdA 30-5-2013 22.084 22.084 16.859 2.233 19.092 2.992 10,00

Meubels HvdA 14-8-2013 1.536 1.536 1.536 0 1.536 0 20,00

Verlichting HvdA 19-9-2013 10.381 10.381 7.586 1.044 8.630 1.751 10,00

Freed (1010) 31-5-2016 6.000 6.000 5.591 409 6.000 0 20,00

Freed (3010) 29-1-2016 6.000 6.000 6.000 0 6.000 0 20,00

Freed (3010) 30-6-2016 3.480 3.480 3.185 295 3.480 0 20,00
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Aanschafwaarde Afschrijvingen

Omschrijving Datum Aanschaf-
fingen tot         

01-01-2021

Investering-    
en 2021

Desinveste- 
ringen 2021

Aanschaf-
fingen t/m      
31-12-2021

Afschrijving-en 
tot              01-

01-2021

Afschrij-vingen 
2021

Afschrij-vingen 
desinves-
teringen

Afschrij-vingen 
t/m 31-12-

2021

Boek-waarde 
per 31-12-2021

Residu-waarde Afschrij- vings-
percentage

€ € € € € € € € € € %

We Message (409) 31-3-2016 2.000 2.000 1.932 68 2.000 0 20,00

We Message (409) 29-4-2016 2.000 2.000 1.897 103 2.000 0 20,00

Star light lessenaarlampjes + flightcases 28-2-2017 2.063 2.063 2.063 0 2.063 0 20,00

LG 49UH610V TV + Newstar standaard 27-6-2017 780 780 559 156 715 65 20,00

Gordijnen + bevestigingsmateriaal theaterzaal 18-8-2017 1.363 1.363 926 276 1.202 161 20,00

Website Dansnetwerk Overijssel (DNO) 31-12-2017 4.886 4.886 2.999 984 3.983 903 20,00

HP ProDesk 400 + beeldschermen 14-2-2018 848 848 490 168 658 190 20,00

Balletvloer + oprolkokers 9-5-2018 2.170 2.170 1.152 432 1.584 586 20,00

Geluidsinstallatie Theaterzaal 14-5-2018 3.375 3.375 896 336 1.232 2.143 10,00

Vaatwasser Miele G4930 3-7-2018 646 646 316 132 448 198 20,00

Huisstijl Kunstbaken 22-5-2018 3.000 3.000 1.600 600 2.200 800 20,00

Banners Kunstbaken 30-5-2018 779 779 408 156 564 215 20,00

Laptops HP probook 450 G5 19-7-2018 1.569 1.569 780 312 1.092 477 20,00

LED lampen theaterzaal 30-7-2018 3.701 3.701 908 372 1.280 2.421 10,00

Geluidsinstallatie theaterzaal 6-8-2018 3.375 3.375 812 336 1.148 2.227 10,00

Beamers LG PH150G 4-10-2018 667 667 297 132 429 238 20,00

PC HP ProDesk 400 G4 11-10-2018 495 495 216 96 312 183 20,00

Frames voor lampen theaterzaal 18-11-2018 716 716 151 72 223 493 10,00

Gaasdoeken 21-1-2019 2.150 2.150 852 432 1.284 866 20,00

Website Klassedans.nl 2-9-2019 2.275 2.275 600 456 1.056 1.219 20,00

Balletvloer festivals 26-8-2019 695 695 187 135 322 373 20,00

Gevelbelettering 16-12-2019 581 581 117 114 231 350 20,00

Mobiele telefoons 12-9-2019 996 996 256 195 451 545 20,00

Lijsten en ophangsysteem gang 9-10-2020 529 529 24 99 123 406 20,00

Sunfolie Climat Screens 30-10-2020 1.587 1.587 39 156 195 1.392 10,00

Laptop HP 15S-FQ1050ND 5-11-2020 545 545 18 108 125 419 20,00

Kast studio 29-12-2020 2.486 2.486 20 240 260 2.226 10,00

Sony Alpha A6400 Videocamera + toebehoren 17-2-2021 3.536 3.536 0 644 644 2.892 20,00

Beamer Optoma Optoma DZ500 28-4-2021 1.487 1.487 0 216 216 1.271 20,00
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Aanschafwaarde Afschrijvingen

Omschrijving Datum Aanschaf-
fingen tot         

01-01-2021

Investering-    
en 2021

Desinveste- 
ringen 2021

Aanschaf-
fingen t/m      
31-12-2021

Afschrijving-en 
tot              01-

01-2021

Afschrij-vingen 
2021

Afschrij-vingen 
desinves-
teringen

Afschrij-vingen 
t/m 31-12-

2021

Boek-waarde 
per 31-12-2021

Residu-waarde Afschrij- vings-
percentage

€ € € € € € € € € € %

Microfoon Sennheiser ew 100 G4-865-S-E 28-4-2021 550 550 0 81 81 469 20,00

Microfoon Sennheiser ew 100 G4-ME2-835 28-4-2021 740 740 0 108 108 632 20,00

Lampen ExpoLite TourLED 50 IP65 XCR 4-10-2021 539 539 0 12 12 527 10,00

Laptops HP 15S-EQ1815ND (2 stuks) 17-11-2021 1.089 1.089 0 36 36 1.053 20,00

Banken tribune theaterzaal 31-12-2021 17.467 17.467 0 146 146 17.322 10,00

169.989 25.408 0 195.397 132.277 13.519 0 145.796 49.601

Totaal materiële vaste activa 177.585 25.408 0 202.993 135.325 14.287 0 149.612 53.380

Totaal vaste activa 177.585 25.408 0 202.993 135.325 14.287 0 149.612 53.380
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3.3 Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2021 € €
BTW nummer: 815533378B01

Omzet
Omzet hoog 1a 37.773 7.932
Omzet laag 1b 45.225 4.070
Omzet overige tarieven 1c
Omzet nultarief of niet bij u belast 1e 36.777

Verschuldigde omzetbelasting 12.002

Voorbelasting
Voorbelasting 5b 37.916

37.916
Te ontvangen/ betalen omzetbelasting 5g -25.913

Afdrachten omzetbelasting
1e kwartaal -920
2e kwartaal -7.685
3e kwartaal -4.080
4e kwartaal -6.762

-19.447
Suppletie omzetbelasting 2020 -6.466
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3.3 Jaaropstelling omzetbelasting

BTW vrijgestelde omzet 47.752
BTW belaste omzet 82.997
Totale omzet 130.749

Pro rata percentage 36%
(BTW vrijgestelde omzet/totale omzet)

Berekening percentage pro-rata berekening
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