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Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting KASKO, Huis voor
muziektheater te Zwolle.
BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting KASKO, Huis voor
muziektheater te Zwolle beoordeeld.
Deze jaarrekening bestaat uit:
1. De balans per 31 december 2020;
2. De staat van baten en lasten over 2020; en
3. De toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder
winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling
zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze
voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid
opgenomen.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de
verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan
die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting KASKO, Huis voor muziektheater per 31 december 2020 ad € 162.147 en van het resultaat
over 2020 ad € 29.889.
Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Het Coronavirus heeft ook invloed op Stichting KASKO, Huis voor muziektheater. De activiteiten van de
stichting zijn uitgesteld of in afgeslankte of aangepaste vorm doorgegaan. Daarnaast is op balansdatum
nog niet zeker of de subsidieverstrekkers de subsidie ook voor de komende jaren zal continueren. Wij
wijzen u op de grondslagen en de informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa. U
geeft daarbij aan dat er sprake is van onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van de stichting. Wij
zijn het met u eens dat de jaarrekening in deze situatie op grond van de regels in het
verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. Dat neemt
niet weg dat er onzekerheden blijven bestaan.

ALGEMEEN
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
- J.W. Wiggers tot 24 juni 2020 (voorzitter);
- H.W. Weitkamp (bestuurder), vanaf 22 januari 2020 en vanaf 29 juni 2020 als voorzitter
- T.M. Klaphake (secretaris);
- I.T.J. Grimm (penningmeester); en
- M.D. Kerkdijk (bestuurder, vanaf 29 juni 2020.
Het bestuur heeft de dagelijkse leiding in handen gegeven aan mevrouw K. Netten.
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FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2020 in verkorte vorm.
31-12-2020
€
%

x 1.000

31-12-2019
€
%

Financiële structuur

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

1
35
211

0,4
14,2
85,4

2
24
177

1,0
11,8
87,2

247

100,0

203

100,0

162
85

65,6
34,4

132
71

65,0
35,0

247

100,0

203

100,0

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden

31-12-2020
€

31-12-2019
€

Vorderingen
Liquide middelen

35
211

24
177

Kortlopende schulden

246
-85

201
-71

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

161

130

1

2

162

132

162

132

x 1.000
Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

Financiering
Stichtingsvermogen
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.
Met vriendelijke groet,
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

P.J.A. Satink RA
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SPRUIT 2020 | Foto: Erik Franssen
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Inleiding
KASKO Huis voor muziektheater is een ontwikkelinstelling voor startende muziektheatermakers.
Het is een unieke plek in het land waar zowel regisseurs als beginnende componisten, schrijvers,
vormgevers, (klassieke) musici en zangers ruimte krijgen hun artistieke signatuur en talent verder
te ontplooien binnen een ontwikkeltraject. KASKO zet door middel van vier pijlers, #speelt, #werkt,
#leert en #verbindt, kunst midden in de samenleving.
Het team en de makers van KASKO startten 2020 bruisend van energie en barstensvol ambitie.
We zetten de puntjes op de i van ons meerjarenplan 2021-2024 voor de Culturele
Basisinfrastructuur (BIS)-aanvraag bij het ministerie van OCW. De naamsverandering van
Kameroperahuis naar KASKO was een feit. De jubileumeditie van maakweek SPRUIT (5e jaar)
was weer een ware traktatie voor zowel trouw als nieuw publiek. En toen kwam corona. Een
inmiddels veel gehoorde, gelezen en uitgesproken zin, maar duidelijker kunnen we het niet stellen.
2020 veranderde in een jaar waarin er meer dan ooit een beroep werd gedaan op onze flexibiliteit,
veerkracht en inventiviteit. De jaarplanning werd, na iedere persconferentie met bijhorende
aangepaste coronamaatregelen, bijgesteld. Hetzelfde gold voor de manier van voorbereiden en
uitvoeren van onze producties. Tussen de totale lockdowns door zijn we er wonderwel in geslaagd
het grootste deel van onze geplande producties te realiseren en het gros van de speelbeurten te
behouden. Zoom was algauw onze nieuwe beste vriend waardoor we zowel als kantoorteam als
met de makers nauw contact konden onderhouden.
Naast corona stond 2020 voor de kunstsector, en zeker ook voor KASKO, in het teken van het
nieuwe cultuurbeleid voor 2021-2024. We deden een landelijke aanvraag voor de BIS als
ontwikkelinstelling. Deze post bleek enorm overvraagd. Er waren 69 aanvragen ingediend voor in
totaal 15 plekken, waarvan er slechts één plek beschikbaar was voor het genre muziektheater.
Hoewel onze aanvraag niet heeft geleid tot een toekenning, ontvingen we van de Raad voor
Cultuur een bijzonder positief adviesrapport. Hierin worden zowel de kwaliteit van onze producties,
ons talentontwikkelingsprogramma en de expertise van het team als onze worteling in de regio
geprezen. We zien dit dan ook als een aanmoediging om ons werk voort te zetten.
Om het talentontwikkelingsprogramma en de kwaliteit van KASKO te kunnen voortzetten in 2021
zijn we afhankelijk van subsidiering van de gemeente Zwolle en provincie Overijssel. De gemeente
Zwolle heeft ruimhartig toegekend voor 2021. De provincie Overijssel gebruikt de eerste helft van
2021 om het nieuwe cultuurbeleid voor 2021-2024 verder vorm te geven en de richtlijnen te
bepalen. Voor de eerste helft van 2021 komt KASKO in aanmerking voor de zogeheten ‘zachte
landingssubsidie’. In juli 2021 wordt er vanuit de provincie uitsluitsel gegeven over de rest van het
jaar.
We blijven optimistisch en geloven in de kwaliteit en toegevoegde waarde van KASKO. Voor nu
blikken we in ieder geval met gepaste trots terug op een complex en ongebruikelijk jaar. Een jaar
waarin we gelukkig nog bijzonder veel van onze plannen hebben mogen realiseren.

1. Talentontwikkeling
De kernactiviteit van KASKO is talentontwikkeling: we begeleiden jonge muziektheatermakers in
een driejarig persoonlijk ontwikkeltraject. Binnen dit traject ontdekken de makers de breedte van
hun vak, hun talenten en interesses. Hiermee vergroten we hun kans op een succesvolle carrière
als kunstenaar. Makers bij KASKO werken aan zowel eigen initiatieven als aan opdrachten van
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binnen en buiten de cultuursector. Hierdoor zetten we kunst midden in de samenleving. Dit doen
we onder vier pijlers: #speelt, #werkt, #leert, #verbindt:






#speelt is het experiment en het zichtbaar maken van voorstellingen aan landelijk publiek.
#werkt is de verbinding met opdrachtgevers, de makers voeren een gerichte opdracht uit
die vanuit een overheid of het bedrijfsleven komt.
Onder #leert vallen onze educatieve projecten voor zowel jongeren als het
kunstvakonderwijs. Het gaat over het overbrengen van inspiratie en kennis aan een
volgende generatie.
In #verbindt gaan makers de verbinding aan met een locatie en haar inwoners door
participatieprojecten. Door deze directe verbinding met diverse doelgroepen dragen de
makers van KASKO bij aan een meer inclusieve samenleving.

Onze missie
Als ontwikkelplek voor muziektheatermakers vormt KASKO de brug tussen opleiding en
zelfstandige beroepspraktijk. In een meerjarig ontwikkeltraject op artistiek, zakelijk en persoonlijk
vlak ontwikkelen makers zich als kunstenaar in directe verbinding met de samenleving. KASKO
makers ontwikkelen het vermogen zich met muziektheater te verhouden tot verschillende
publieksgroepen en actuele thema’s.

Onze visie
De nieuwe generatie muziektheatermakers vindt dankzij KASKO een eigen gekozen weg in het
professionele werkveld. De makers zetten kunst ieder op een eigen manier midden in de
samenleving, het werk van de makers heeft daardoor een directe impact op een breed publiek. De
makers vernieuwen vanuit deze basis en hun eigen visie het genre muziektheater.
KASKO ziet dat de 21ste-eeuwse kunstenaar organisch met zijn kunstenaarschap en rol in de
samenleving omgaat. Grenzen worden opgeheven tussen kunst en kitsch, populaire cultuur en het
establishment, autonoom en toegepast, opera en muziektheater, professional en amateur. Er
ontstaat een manier van werken die staat voor een sterke verbinding met de maatschappij en het
tijdsgewricht waarin we ons bevinden. KASKO juicht deze ontwikkeling toe en begeleidt makers
vanuit haar vier pijlers in een samenlevingsgerichte manier van kunst maken. Zo kan de nieuwe
generatie werkelijk een verschil maken in onze samenleving. De nieuwe generatie makers bepaalt
de toekomst van het genre vanuit haar visie.
KASKO staat voor:
 Brug tussen opleiding/autodidact en zelfstandige beroepspraktijk
 Expertise op het gebied van muziektheater en genre-ontwikkeling
 Samenwerking tussen makers uit verschillende disciplines
 Kunst in verbinding met de wereld van NU
 Vernieuwing en verbreding van het genre muziektheater

Maatschappelijke waarde van KASKO
Er zijn in Nederland veel opleidingen voor (muziek)theatermakers en musici. Na de opleiding
(of voor talentvolle autodidacten) is er weinig plek om te specialiseren in muziektheater.
KASKO steekt haar nek uit door dit beginnende talent kansen te bieden en te begeleiden. KASKO
ondersteunt deze nieuwe generatie makers in de vernieuwing van het genre muziektheater. Om
toekomstige visies ruimte te geven kleuren we mee met de artistieke signatuur van de makers. Er
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is ruimte voor uiteenlopende vormen van muziektheater,
van nieuwe kameropera en liedcycli tot allerlei vormen van
hedendaags muziektheater. We maken altijd nieuw
materiaal, waarbij de focus ligt op werk dat communiceert
met publiek. Vernieuwing van het genre betekent bij
KASKO dan ook niet alleen nieuwe vormen en geluiden,
maar ook nieuwe wegen om je publiek mee te nemen.

"Ik heb zoveel mooie
contacten en
samenwerkingen
overgehouden aan mijn tijd
bij KASKO, dat werpt nu
zijn vruchten af."
Vera Selhorst (oud-scenograaf
bij KASKO)

Via de pijlers komen onze makers in contact met diverse
doelgroepen en komen diverse doelgroepen in contact met
kunst en cultuur. Met de pijlers #leert en #verbindt dragen we bij aan educatie, cultuurparticipatie
en sociale cohesie. Bij het maken van de #verbindt voorstellingen verdiepen makers zich in de
geschiedenis, de persoonlijke verhalen van bewoners en het gebied. Hieruit ontstaat vervolgens
een voorstelling. Deze vorm zorgt niet alleen voor onderlinge verbinding maar ook voor een groot
publieksbereik. Ook binnen de grote locatie producties van #speelt is er veel ruimte voor
participatie. Binnen een professionele context is er ruimte om achter de schermen te helpen en
als speler op de vloer te staan. Als huis voor muziektheater is er ruimte voor koren en
muziekverenigingen om mee te doen.
Doordat KASKO kunst zo breed inzet bieden we ook de samenleving de mogelijkheid om de
toegevoegde waarde van de kunstenaar te ontdekken en in te zetten. De creativiteit die een
kunstenaar met zich meebrengt hebben we op veel verschillende maatschappelijke thema’s op dit
moment hard nodig.

KASKO 2021-2024
COVID-19 was niet de enige factor die in 2020 voor veel onzekerheid zorgde. 2020 stond ook in
het teken van het aanstaande nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2021-2024 van zowel het Rijk,
provincies en gemeentes. Helaas heeft KASKO ondanks het positieve adviesrapport geen
toekenning gekregen van de Raad voor Cultuur voor een plek binnen de BIS als
ontwikkelinstelling.
KASKO bestaat al sinds 2007 dankzij structurele subsidie van de gemeente Zwolle, meerjarige
incidentele subsidie van de provincie Overijssel en uiteenlopende projectsubsidies. De afwijzing
van het Rijk zou in eerste instantie geen direct gevaar hoeven vormen voor het voortbestaan van
KASKO. De gemeente Zwolle heeft ruimhartig toegezegd KASKO te blijven ondersteunen.
Begin 2020 had de provincie Overijssel in het nieuwe provinciale cultuurbeleid 2021-2024 in eerste
instantie voor een cofinancieringsbeleid gekozen. Dit betekent dat er enkel nog structurele
meerjarensubsidie vanuit de provincie beschikbaar zou zijn voor instellingen die ook structureel
meerjarig gesubsidieerd worden vanuit het Rijk. Van dit beleid is de provincie teruggekomen. Er
waren beduidend minder Overijsselse instellingen landelijk gehonoreerd dan verwacht. Vanuit het
Fonds Podiumkunsten zelfs geen enkele instelling. De provincie heeft in oktober 2020
adviesbureau Blueyard ingehuurd om onderzoek te doen en met verschillende scenario’s te komen
ter inspiratie voor de Overijsselse culturele sector in 2021-2024. De eerste maanden van 2021
gebruikt de provincie om het nieuwe beleid verder vorm te geven en wordt er een nieuw
instrumentarium ontwikkeld. In mei 2021 zullen hiervoor naar verwachting nieuwe aanvragen
ingediend kunnen worden.
Omdat de meerjarensubsidie van KASKO op 31 december 2020 afloopt, komen we in aanmerking
voor de zogeheten ‘zachte landingssubsidie’. De provincie biedt ons een half jaar subsidie+ zodat
9

we in mei op het nieuwe instrumentarium kunnen reageren en in juli al dan niet een doorstart
kunnen maken. Het voortbestaan van KASKO is afhankelijk van de keuze die provincie Overijssel
in juli gaat maken. In 2020 konden we dus geen nieuwe duurzame verbindingen aangaan voor
2021-2024. Dit heeft met name effect gehad op het werven van nieuwe makers.
Daarnaast is ook COVID-19 helaas het land nog niet uit. Verschillende coronamaatregelen zullen
ook in 2021 nog van toepassing zijn. Op het moment van schrijven zijn al twee van onze producties
(Bokser en Bruisende Buren: De Kringlopera) verschoven. Daar komt bij dat er over het algemeen
in het hele land veel producties zijn doorgeschoven. Hierdoor is het lastiger nieuw aanbod aan te
bieden voor 2021 en de daarbij horende financiering te realiseren.

SPRUIT 2020 | Foto: Erik Franssen

2. Makers
Er waren in 2020 dertien makers aan KASKO verbonden.
Uitstroom
Na gemiddeld drie jaar hebben de makers voldoende expertise en netwerk om zelfstandig verder
te gaan. Ze hebben hun vakmanschap en kunstenaarschap ontwikkeld, kunnen artistieke ideeën
overbrengen op collega's en maken werk dat communiceert met verschillende doelgroepen.
Vanwege het onzekere jaar dat 2020 was, hebben we ervoor gekozen zittende makers – die
eigenlijk klaar waren om uit te stromen – nog een jaar aan ons verbonden te houden. Dit gaf ons
de kans deze jonge ZZP-ers zowel mentaal als, waar mogelijk, financieel te ondersteunen ten tijde
van de coronacrisis.
Instroom
Het was de bedoeling in de zomer van 2020 nieuwe auditie-oproepen uit te schrijven en selecties
te houden voor nieuwe makers. Vanwege de onzekerheid over het voortbestaan van KASKO
konden we helaas geen nieuwe langdurige verbindingen aangaan.
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Huidige makers bij KASKO:
Anne-Maartje Lemereis (componist), Céline Hoex (regisseur), Eleftheria Lavdaki
(kostuumontwerper), Eva Traa (violist), Juliette Mout (vormgever), Kenza Koutchoukali (regisseur),
Laurien van Rijswijk (performer/zangeres), Merlijn Runia (mezzosopraan), Renán Zelada Cisneros
(componist), Roel Goedhart (gitarist), Sara van Gennip (schrijver), Tim Hammer (maker) en
Wessel de Vries (schrijver).

Begeleiding makers
De in 2019 geïmplementeerde begeleidingsmethodiek werd geprezen door de Raad voor Cultuur
en makers zijn erg positief over de persoonlijke begeleiding van KASKO. We bieden makers een
collegiale en inspirerende omgeving waarin ze hun eigen ontwikkeltraject vormgeven en kunnen
experimenteren, ontdekken en groeien. We dagen ze uit hun signatuur te verdiepen en te
verbreden door in teams samen te werken. Er lopen drie niveaus van leren parallel: individueel,
groep en extern.
Individueel
Bij de start stelt een maker een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op. Dit is een uitgebreid plan
waarin de maker vragen beantwoordt over zijn/haar makerschap, identiteit, missie, leerdoelen,
wensen en verwachtingen. De makers ervaren het POP als zinvolle reflectie. Op basis hiervan
gaan we met elkaar in gesprek en stellen een ontwikkeltraject op.
We begeleiden de makers van de start tot en met de
afwikkeling van het project. Dit betekent dat we de maker
begeleiden
bij
de
conceptontwikkeling
en
subsidieaanvraag, we adviseren op de methode van
deelnemerswerving en organisatie en we bewaken de
artistieke kwaliteit door repetities bij te wonen. Ook
evalueren we na afloop het proces en resultaat en helpen
we bij de (financiële) afwikkeling van het project.
Elk ontwikkeltraject is op maat gemaakt en heeft een
eigen balans tussen onze vier pijlers. Zo zullen makers
met affiniteit voor jeugd(theater) bijvoorbeeld veel voor de
pijler #leert doen en makers met nieuwsgierigheid naar
het bedrijfsleven voor #werkt. Dit betekent automatisch
dat makers ontdekken hoe zij zich kunnen verbinden aan
bestaand, nieuw en breed publiek en zo een bijdrage
leveren aan diversiteit en inclusie.

"De afgelopen drie jaar heb ik
bij KASKO heel veel
verschillende dingen
gemaakt, op heel veel
verschillende plekken met
heel veel verschillende
soorten mensen. Daarmee
heb kunnen ontdekken wat
voor maker ik ben, wat ik
leuk vind, wat bij me hoort,
waar ik warm van word. Het
is een plek waar ik mezelf als
regisseur kan ontdekken."
Céline Hoex (regisseur bij KASKO)

De leerdoelen van makers zitten op verschillende vlakken: persoonlijk, zakelijk en artistiek. De
begeleiding en expertise vanuit KASKO en een breed netwerk van coaches maakt het mogelijk
daarop in te spelen en op maat te begeleiden.
Directeur Karin Netten is een toegewijde inhoudelijke begeleider en het eerste aanspreekpunt. Ze
voert regelmatig open en gelijkwaardige gesprekken met de makers en streeft er naar ieders
optimale kunnen en kansen te benutten. Om een dieper inzicht te krijgen in de leerpunten van de
makers is Karin regelmatig aanwezig bij repetities. Zo krijgt ze een goed beeld van de werkwijze
van de maker en kan ze adviseren welke stappen mogelijk zijn.
Twee belangrijke aandachtspunten binnen het traject zijn:
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1) De maker met afstand naar zijn/haar werk en ontwikkeling laten kijken. Hierbij staan twee
vragen centraal: wat wil je delen met je publiek en hoe bewerkstellig je dat?
2) Bij welke partners past deze maker en zijn/haar werk? Door ons brede netwerk van
mogelijke speelplekken en coproducenten maken we succesvolle koppelingen en
verbreden we het netwerk van de makers.
Groep
Bij KASKO werken makers uit verschillende disciplines intensief samen. Zo krijgen ze een beter
inzicht in de disciplines, in elkaar en het samenwerkingsproces. Door projecten te realiseren en
het gezamenlijke gesprek verdiepen ze hun eigen signatuur, vernieuwen ze het genre en
ontwikkelen ze leiderschap. Doordat de makers meerdere jaren intensief samenwerken ontstaan
er (onverwachte) samenwerkingen, die ook na KASKO blijven bestaan. Daarnaast faciliteren we
het groepsleren door projectevaluaties, maakweek SPRUIT en Makersdagen.
Externe coaching
Om de makers zowel op artistiek vlak te voeden als vakmatig verder te helpen werken we met
coaches. KASKO heeft een stevig netwerk aan gerenommeerde coaches en makers kunnen
iemand aandragen. Zij inspireren, kijken en denken mee, reflecteren op keuzes en mogelijkheden
en bewaken de dramaturgie van een productie. Tevens staan de hoofd bedrijfsvoering en
marketeer van KASKO klaar om de makers te begeleiden vanuit hun expertise. Dit geldt voor
interne projecten maar ook voor projecten die makers buiten KASKO realiseren.
Coaches die in 2020 makers begeleid hebben zijn: Peter te Nuyl, David Dramm, Sjoerd Wagenaar,
Kasper Scholten en Ulrike Quade.

Makersdagen
In 2020 hielden we in totaal zes makersbijeenkomsten. Dit zijn er meer dan de gebruikelijke vier
per jaar. Vanwege de langdurige periode met coronamaatregelen wilden we goed in contact blijven
met de makersgroep en hebben we extra online Zoom bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze
bijeenkomsten vonden makers steun bij elkaar, werden er ideeën uitgewisseld, bespraken we de
nieuwste coronamaatregelen en aangepaste planningen en staken we elkaar een hart onder de
riem.
 Op 18 maart stond ons jaarlijkse gezamenlijke bezoek aan een voorstelling gepland, dit
keer de opera Ritratto van De Nationale Opera. De eerste afgekondigde
coronamaatregelen verhinderden dat deze voorstelling door kon gaan. We kwamen in
plaats hiervan op 14 april bij elkaar via Zoom. Tijdens deze eerste online
makersbijeenkomst namen we de maatregelen door, de aangepaste planning en vond er
op initiatief van Céline Hoex een groepsdiscussie plaats over bezinning in deze periode.


De tweede Zoombijeenkomst vond plaats op 12 mei. Tijdens deze bijeenkomst besproken
we alsnog de voorstelling Ritratto, die we inmiddels online hadden bekeken. We
evalueerden SPRUIT van februari 2020, onze technicus Koos hield een pitch voor zijn
coronaproof zomerpodium en we gaven tijd en aandacht aan hoe iedereen zich voelde in
deze verwarrende tijd waarbij vrijwel iedereen thuis zat met een lege agenda.



Op 12 juni kwamen we online samen om de uitslag van de Raad voor Cultuur op onze BIS
aanvraag te bespreken en de toekomstscenario’s van KASKO door te nemen.



Op 8 juli verzorgden hoofd bedrijfsvoering Sabine Christopoulos en fondsenwerver
Marianne Hoekstra op verzoek van de makers een online masterclass Begroten.
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Daarnaast namen zij hen mee in de overige zakelijke aspecten die voor makers van pas
kunnen komen, zoals onderhandelen en eerlijke betaling.


De makersbijeenkomst op 1 oktober grepen we aan om weer te polsen hoe iedereen erbij
stond in de nog altijd voortdurende coronatijd en gaven we een update over het proces dat
de provincie Overijssel aan het ontrollen was rondom het aanstaande cultuurbeleid.



De laatste online makersbijeenkomst was op 8 december. We hielden via Zoom onze
inmiddels traditionele ‘inspiratiesurprise’-avond. Aan de hand van vooraf getrokken lootjes
verrasten makers en teammedewerkers elkaar met een surprise ter inspiratie. Er werden
onder andere film-, tekst- en geluidsfragmenten cadeau gedaan.

3. Organisatie
De organisatie zag er in 2020 als volgt uit:
Directeur
Hoofd bedrijfsvoering
Marketingmedewerker
Secretaresse

Karin Netten
Sabine Christopoulos
Martine Hoppen
Farisa van der Velde

0,9 fte
0,9 fte
0,8 fte
0,3 fte (tot 30-06-2020)

De vacature voor administratieve kantoorondersteuning werd per 1 januari 2020 ingevuld door
secretaresse Farisa van der Velde. Het vaste kantoorteam van KASKO Huis voor muziektheater
bestond begin 2020 uit een directeur, hoofd bedrijfsvoering, marketingmedewerker en
secretaresse. Gezien het stilvallen van producties door de coronacrisis en de grote onzekerheid
over de toekomst van de organisatie is het eerste tijdelijke contract van Farisa met pijn in het hart
niet verlengd. We hopen haar op een later moment weer aan het kantoorteam te kunnen
toevoegen.
Op ZZP-basis wordt expertise aangetrokken bij Marianne Hoekstra op het gebied van
fondsenwerving & profilering en marketing adviseur Berber van Oyen is op projectbasis inzetbaar
voor advies en extra ondersteuning. Hiermee staat het team sterk en is van vele markten thuis.
Naast de talentontwikkeling van onze makers vinden we het ook van belang dat er aandacht is
voor de deskundigheidsbevordering van het kantoorteam. In de tweede helft van 2020 hebben zij
ter verdieping van hun vaardigheden en verbreding van hun kennis diverse opleidingen gevolgd.
Hiermee gaan ze met een frisse blik, voorzien van nieuwe inzichten en gemotiveerd verder met
hun werk voor KASKO. Ieder lid van het kantoorteam heeft dit jaar vanuit zijn eigen expertise
meerdere keren makers kunnen coachen en begeleiden.
Nog altijd maken we gebruik van productieleiders en technici op ZZP-basis, passend bij de
desbetreffende producties en projecten. Op freelance basis was het afgelopen jaar o.a.
productieleider Annemarie Bakker betrokken bij het Apeldoornsche Bosch project, SPRUIT en De
Berg van de Angst en was projectleider Jeanet Hacquebord betrokken bij de voorbereiding van
Bruisende Buren: De Kringlopera. De voorbereidende productionele werkzaamheden worden nog
steeds verricht door de medewerkers van kantoor en incidenteel ook de productieleiding ter
plaatse.
Afgelopen jaar hebben we onze prettige kantoorruimte in Theater de Spiegel – vanwege het
thuiswerken – niet veel gebruikt. Naast ons kantoor kunnen we bij Zwolse theaters ook gebruik
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maken van een repetitieruimte in de kelder of incidenteel van een foyer voor Makersdagen,
(sollicitatie)gesprekken of audities.
Het aantal repetitieruimtes in Zwolle waar een langere periode aaneengesloten en met voldoende
ruimte voor cast en decor gewerkt kan worden blijft beperkt. Ook dit jaar was het een uitdaging
voor ons om repetities in Zwolle te realiseren en zijn we uitgeweken naar Theater aan de Rijn in
Arnhem of het Theaterschip in Deventer.

4. Bestuur
Het bestuur van KASKO opereert conform de acht principes zoals
vastgelegd in de Governance Code Cultuur 2019. De Governance Code
Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur, adequaat toezicht
houden en een transparante verantwoording voor het gehele
besturingsproces van de organisatie (beleid, besluitvorming, uitvoering,
toezicht, verantwoording en integriteit). Het hanteren van de Code is het
volgen van gangbare standaarden voor de inrichting van goed bestuur en
toezicht in de cultuursector.
KASKO volgt de interpretatie voor het bestuur-directiemodel van de principes en aanbevelingen
van de Governance Code Cultuur. Tevens onderschrijft KASKO de ‘Code Culturele Diversiteit en
Inclusie’ en ‘Fair Practice Code’.
Het bestuur van KASKO wordt gevormd door tenminste drie (3) personen. Bestuursleden kunnen
conform de statuten benoemd worden voor een periode van drie (3) of vier (4) jaar en
respectievelijk drie of twee keer herbenoemd worden. Het benoemingsschema van bestuurders
(rooster van aftreden) is openbaar op de website. Het bestuur selecteert zijn nieuwe bestuursleden
op basis van diversiteit en zorgt voor balans in de expertise gebieden.
Het bestuur van KASKO is in 2020 aangevuld met Wilhelm Weitkamp en Mirjam Kerkdijk. In juni
2020 is voorzitter Jan Willem Wiggers – na twee volle bestuurstermijnen – afgetreden en is de rol
van voorzitter overgenomen door Wilhelm Weitkamp. Het bestuur bestond hiermee in 2020 uit de
volgende personen: Wilhelm Weitkamp (voorzitter), Thomas Klaphake (secretaris), Inge GrimmRuiterkamp (penningmeester) en Mirjam Kerkdijk (bestuurslid). Het bestuur is onbezoldigd.
Ter bijdrage aan de transparantie, vergewissen van onafhankelijkheid van de bestuurders en
naleving van het overeengekomen directiereglement, publiceren we de functies en nevenfuncties
van bestuurders op de website en in het jaarverslag:
Wilhelm Weitkamp (voorzitter)
Hoofdfunctie
Directeur ArtEZ Academie Art&Design Zwolle

Nevenfunctie (bezoldigd)
Voorzitter fonds Amateurkunst gemeente
Zwolle; Voorzitter Stichting
Studentenpastoraat hoger onderwijs
Zwolle; Voorzitter Sectoraal Advies College
Kunstonderwijs van de Vereniging
Hogescholen.
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Thomas Klaphake (secretaris)
Hoofdfunctie
Directeur De Olifant sigaren / Eenhoorn
koffie en thee
Inge Grimm – Ruiterkamp (penningmeester)
Hoofdfunctie:
Lid College van Bestuur Hogeschool
Windesheim Zwolle en Almere

Mirjam Kerkdijk (bestuurslid)
Hoofdfunctie:
Directeur Particulieren/Private Banking
Rabobank IJsseldelta

Nevenfuncties (onbezoldigd)
Kampen Partners; Vuur en Vlam;
Deltion College: adviesraad economie.

Nevenfuncties (onbezoldigd):
Lid Raad van Toezicht ziekenhuis Gelderse
Vallei; Voorzitter Raad van Commissarissen IW4
beheer NV; Lid Raad van Commissarissen Breman
Installatiegroep; Lid EBRZ (Economic Board Regio
Zwolle); Vice voorzitter ledenraad SURF; Voorzitter
Stichting Stop Malaria van Rotary Club Midden
Betuwe – Valburg.

Nevenfuncties (onbezoldigd):
Lid Raad van Advies Hogeschool
Windesheim; Lid Raad van Advies Deltion
College

Het bestuur kwam in 2020 vijf keer bij elkaar (vanaf maart online) voor een bestuursvergadering,
te weten in januari, maart, juni, oktober en december. Naast het planmatig werken volgens de
bestuurskalender is er na de uitslag van de BIS-aanvraag uitgebreid gesproken over de
toekomstscenario’s van KASKO.
Tijdens de bestuursvergaderingen waren namens de organisatie directeur Karin Netten en hoofd
bedrijfsvoering Sabine Christopoulos aanwezig. Zij gaven het bestuur een inhoudelijke en
financiële stand van zaken en gezamenlijk werden de lopende activiteiten en mogelijke risico’s
besproken. Tussentijds is er veel contact via mail en telefoon. Menig keer is één van de
bestuursleden aangeschoven bij overleggen met de provincie Overijssel om de toekomst van
KASKO te bespreken.
De penningmeester neemt jaarlijks de administratie door en accordeert de afschriften. Controle op
de naleving van de Governance Code Cultuur vindt in ieder geval plaats tijdens de jaarlijkse
evaluatie op de bestuursvergadering waarin de 8 principes en de uitwerking daarvan nogmaals
nagelopen wordt, maar ook telkens in de werkwijze tussen bestuur, directie en organisatie. Open
gesprek, vertrouwen en vastlegging in documentatie is daarbij een belangrijk element. Het bestuur
biedt extra ondersteuning, advies en netwerk aan het team van KASKO.
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Evaluatie bestuur
Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 19 februari 2021 een evaluatie gehouden over
haar eigen functioneren. Hierbij is in ieder geval besproken dat de toekenning van de verschillende
rollen aan bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) nog voor iedereen passend is
en door eenieder adequaat wordt vervuld. Terugkijkend op het afgelopen jaar, schrijft het bestuur
het volgende:
Het bestuur van KASKO, Huis voor muziektheater, houdt ook in het bewogen jaar 2020 toezicht
gehouden op de stichting.
Twee grote gebeurtenissen hebben hun kraters geslagen in het werk van KASKO in 2020: de
afwijzing van de BIS aanvraag en de Covid-19 pandemie. De BIS-aanvraag is begin 2020
opgestuurd, maar is afgewezen. Het bestuur heeft samen met de directie de afwijzing geëvalueerd
en heeft geconstateerd dat de oorzaak van de afwijzing niet lag in het gebrek aan kwaliteit van
KASKO, maar in de landelijke spelregels van de BIS. De afwijzing betekende echter een grote
onzekerheid over de toekomst van KASKO, omdat de subsidie van de provincie Overijssel
afhankelijk was gesteld van het verkrijgen van de BIS. In het vervolgtraject heeft het bestuur niet
alleen maar toezicht gehouden maar ook actief mee onderhandeld met de provincie Overijssel en
ook met de gemeente Zwolle over de toekomst van KASKO. In 2020 heeft dit traject nog niet tot
een definitieve oplossing geleid, slechts tijdelijke voorzieningen voor 2021 zijn door de provincie
toegezegd. Hiernaast heeft de Corona crisis het grootste deel van de artistieke activiteiten
lamgelegd. Het contact tussen bestuur en directie vond en vindt grotendeels plaats via online
media. Het bestuur heeft bewondering voor de veerkracht en wendbaarheid van KASKO en heeft
zo goed en zo kwaad als dat gaat meegedacht met het bestuur. In deze crises bleek de waarde
van een zorgvuldige governance.
Ten slotte is er een bestuurswissel doorgevoerd: Jan Willem Wiggers’ termijnen zaten er op en
Mirjam Kerkdijk en Wilhelm Weitkamp, als respectievelijk lid en voorzitter, hebben hun plaatsen
in het bestuur ingenomen.
Namens het bestuur
Wilhelm Weitkamp
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5. Financiën: toelichting op de jaarcijfers
KASKO ontving in 2020 structurele subsidie van de gemeente Zwolle en meerjarige incidentele
subsidie van de provincie Overijssel. Daarnaast is er extra financiering geworven voor producties.
Voor meerdere projecten ontvingen we bijdragen van coproducenten. Door de coronacrisis zijn er
veel wijzigingen geweest in onze projecten en hebben we heel kritisch gekeken naar de kosten
van dit jaar. Dankzij de aankondiging dat subsidiënten coulant zouden omgaan met de
prestatieafspraken en met het behoud van de toegekende subsidies voor de organisatie, is het
niet noodzakelijk gebleken om aanspraak te maken op regelingen uit het financiële coronanoodpakket van de Rijksoverheid. We sluiten 2020 af met een positief resultaat, hierdoor hebben
we een kleine noodzakelijke buffer voor de voortdurende effecten van de coronapandemie in 2021.
Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn er een aantal wijzigingen te benoemen:
 De eigen opbrengsten uit uitkoopsommen bij de productie De Berg van de Angst is lager
dan begroot. Vanwege de coronapandemie is deze productie in vele opzichten gewijzigd.
De oorspronkelijke speellijst werd grotendeels verschoven en uiteindelijk zijn er door
theatersluitingen en hernieuwde lockdown alsnog voorstellingen geannuleerd. Van de
voorstellingen die wel konden plaatsvinden, werden de uitkoopsommen gebaseerd op de
beperkte hoeveelheid bezoekers die conform de coronamaatregelen de theaters mochten
bezoeken – flink lager dan een normale bezetting.
 De opbrengst uit #werkt-opdrachten is lager uitgevallen dan begroot. Het beoogde aantal
opdrachten stond wel gepland, maar vanwege het verbod op evenementen in het grootste
deel van 2020 zijn deze helaas grotendeels geannuleerd.
 De bijdrage voor de #leert-post Educatie begeleiding ArtEZ studenten is juist hoger.
Voordat corona toesloeg heeft in januari 2020 de (vanuit 2019 verschoven) residentie voor
studenten van ArtEZ Conservatorium, HKU en Codarts plaatsgevonden. De opdracht voor
deze residentie was een verzoek van en werd betaald door CODA Apeldoorn. Daarnaast
is de begeleiding van het Skills Lab voor ArtEZ studenten een langer traject geworden dan
vooraf begroot. De KASKO-makers hebben meegewerkt aan het omzetten van het
lesprogramma van offline naar online.
 Van de gemeente Zwolle ontvingen we een extra subsidie (van € 5.000) voor het #leertproject Proeftuin Talent in Ontwikkeling: Bokser. Deze hebben we in 2020 gebruikt voor
de honoraria van de KASKO-makers, voor het geven van workshops aan jongeren in het
Talentontwikkelingstraject en de voorbereidingen voor de voorstelling.
 Ook de subsidies en bijdragen voor de projecten, zoals het #verbindt-project Bruisende
Buren: De Kringlopera en #leert-traject Proeftuin Talent in Ontwikkeling: Bokser,
verschuiven mee naar 2021.
 De beheerlasten personeel zijn lager uitgevallen doordat we behoudend zijn geweest met
het inschakelen van externe medewerkers, zoals de fondsenwerver en marketing adviseur.
Ook hebben we geen verlenging gegeven van het tijdelijke contract van de secretaresse.
De verzuimverzekering daarentegen was hoger dan begroot gezien het verzuimverleden
in 2018 en de risicofactor van de culturele sector. Verder is de arbodienst in 2020, net als
de ziekteverzuimverzekering, ondergebracht bij Achmea Zilveren Kruis.
 De beheerlasten materieel zijn eveneens lager uitgevallen. De reis- en verblijfkosten van
kantoormedewerkers zijn ruim gehalveerd, aangezien we conform de voorschriften het
afgelopen jaar (vanaf 15 maart 2020) zoveel mogelijk vanuit huis hebben gewerkt. De
kantoorkosten zijn echter hoger dan begroot door de notariskosten voor het wijzigen van
de statuten in verband met de naamswijziging en verhoogde bankkosten.
 De activiteitenlasten personeel en materieel liggen lager dan begroot, door de verschuiving
van meerdere projecten naar 2021, zoals het #verbindt-project Bruisende Buren: De
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Kringlopera en het grootste deel van het #leert-project Proeftuin Talent in Ontwikkeling:
Bokser. Tevens is de reprisetour van This is not a fairy tale gehalveerd door de sluiting van
de theaters. Er zijn extra kosten gemaakt op het gebied van marketing voor de aanpassing
van drukwerk voor de #speelt-producties.
Eind 2018 heeft KASKO, in samenwerking met Ulrike Quade Company, een Nieuwe Makerssubsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK) toegekend gekregen voor maker Tim Hammer. Dit
betreft een tweejarig traject met verschillende activiteiten. De subsidie is gelijkelijk verdeeld over
2019 en 2020. Hierdoor staat er voor 2020 een reservering van € 48.925. Van deze reservering is
€ 30.000 gebruikt voor de productie De Berg van de Angst. Aan deze productie kenden de
provincies Overijssel en Gelderland en de Stichting Dioraphte Podiumkunsten eveneens subsidies
toe. Het andere deel van deze FPK-reservering was voor aanvullende activiteiten. Gezien de
coronacrisis is het in 2020 onmogelijk gebleken om de andere activiteiten vanuit het Nieuwe
Makerstraject in zijn geheel te vervullen. Het restantbedrag en de aanvullend ontvangen subsidie
van het FPK om wijzigingen in het traject als gevolg van de coronamaatregelen op te vangen,
zullen voor 2021 gereserveerd worden.
Bestemmingsreserves
In algemene zin geldt dat KASKO voor het realiseren van producties afhankelijk is van incidentele
projectsubsidies en inkomsten uit kaartverkoop. Deze inkomsten worden op basis van ervaring
vanuit de organisatie ingeschat, maar kunnen ook tegenvallen. Met het oog op het vergroten van
de zichtbaarheid van de makers van KASKO treffen we een reservering om in ieder geval deels al
gefinancierde producties toch doorgang te laten hebben. Deze bestemmingsreserve voor een
productie is per 2020 verhoogd naar € 50.000, onder andere omdat we conform de Fair Practice
Code onze ingeschakelde kunstenaars redelijk willen belonen voor de werkzaamheden die ze in
onze producties leveren.
De nieuwe kunstenperiode 2021-2024 is gestart, maar het beleid hierover is op sommige plaatsen
nog onduidelijk. Ongeacht het vertrouwen dat we hebben in de continuïteit van onze organisatie,
vinden wij het verstandig om de reservering voor opheffing te verhogen naar
€ 35.000, rekening houdend met de lopende verplichtingen richting personeel en leveranciers.
De gemaakte reservering voor 2020 voor corporate marketing van € 5.000 is niet benut en zal
doorgeschoven worden naar 2021. De benodigde kosten voor de afronding van het rebrandingtraject en de publicitaire activiteiten ter behoud van de landelijke zichtbaarheid pasten binnen het
corporate marketing budget voor 2020.
Er wordt voor 2021 een nieuwe bestemmingsreserve gemaakt van € 10.000 voor de afronding van
het project De Berg van de Angst. Deze kosten zullen in het eerste kwartaal van 2021 gemaakt
worden voor de ontwikkeling van een podcast-uitvoering die ter vervanging dient van de vervallen
theatervoorstellingen en aangeboden wordt aan geïnteresseerde festivals in binnen- en
buitenland.
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6. Activiteitenoverzicht 2020
De volgende pagina’s bevatten een overzicht van al onze activiteiten in 2020, per pijler ingedeeld.
Per activiteit staan de cast en crew vermeld. Deelnemende makers en oud-makers van KASKO
staan in kleur uitgelicht.

KASKO #speelt
Doelstelling: Deze pijler vormt het artistieke hart van KASKO. Omdat de maker centraal staat
en muziektheater verschillende invullingen mag krijgen, bepalen we per productie de
doelgroepen en zoeken we daar de juiste speellocaties bij. Insteek is een landelijk bereik te
creëren en daarmee de makers te profileren. Elke maker krijgt binnen het traject bij KASKO
zowel de gelegenheid om ten minste een kleinere en een grotere productie te maken waar
hij/zij (mede-) eigenaar van is. Daarnaast bieden we de makers mogelijkheid om in
verschillende kleine settingen hun signatuur te ontwikkelen.

Maakweek SPRUIT
Tijdens de jaarlijkse maakweek SPRUIT krijgen de makers van KASKO de mogelijkheid om een
week lang vrijuit te experimenteren op een bijzondere locatie in Zwolle. Tijdens de vijfde editie was
Schouwburg Odeon een week lang beschikbaar voor onze makers, waar de makers overal
speelden – behálve in de theaterzalen zelf. Ook dit jaar wisten vele bezoekers ons te vinden en
de drie routes waren zo goed als uitverkocht. Op vrijdag 21 februari namen de deelnemende
makers de bezoekers in drie rondes mee op ontdekkingstocht langs zeer uiteenlopende
performances: van een verhaal over de bultrug tot een monoloog over een vrouwelijk Bijbels figuur,
en van opera tot elektronische muziek. Tevens was deze jubileumeditie een bijzondere: we
lanceerden onze nieuwe naam voor het publiek en de makers zorgden voor een bijpassende
performance.
Deelnemende makers:
Anne-Maartje Lemereis (componist), Céline Hoex (regisseur), Juliette Mout (scenograaf), Kenza
Koutchoukali (regisseur), Laurien van Rijswijk (performer), Merlijn Runia (mezzosopraan), Renán
Zelada Cisneros (componist), Roel Goedhart (gitarist) en Sara van Gennip (schrijfster).

SPRUIT 2020 | Foto: Erik Franssen
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This is not a fairy tale – reprisetournee
In de zwart-komische liedcyclus This is not a fairy tale maak je aan de hand van twaalf nieuwe
liederen kennis met Stella (mezzosopraan Merlijn Runia), een jonge vrouw die totaal
gedesillusioneerd is door de sprookjes zoals zij ze kent. Want die bestaan helemaal niet. Haar
leven is volstrekt geen sprookje. Maar heeft ze eigenlijk wel een sprookje nodig om magie te
vinden? In This is not a fairy tale bezingen een zangeres, pianist en violist de magie van het leven.
This is not a fairy tale is een coproductie van KASKO en Stichting In de Knop. De voorstelling ging
in november 2019 in première tijdens festival November Music en ging in september 2020 in
reprise als onderdeel van de serie ‘Made in Overijssel’, waarin jong Overijssels talent de kans krijgt
om in verschillende Overijsselse theaters te spelen. This is not a fairy tale was daarom in 2020 te
zien in Schouwburg Hengelo en Schouwburg Odeon. De voorstelling in de Deventer Schouwburg
werd geannuleerd i.v.m. de tijdelijke corona-theatersluiting aldaar. Om diezelfde reden werd de
geplande voorstelling in Flint Amersfoort al verplaatst naar januari 2021. De reprisetournee zou in
januari en februari van 2021 vervolgd worden, maar de lockdown gooide roet in het eten. Op het
moment van schrijven zoeken we naar vervangende data om de reprisetournee te kunnen
hervatten.
Cast & crew
Compositie en tekst Anne-Maartje Lemereis | Regie Kenza Koutchoukali | Vormgeving Vera
Selhorst | Installatie Rob van den Broek | Kostuum ‘The Cloud Coat’ Ruby Russell | Spel Merlijn
Runia, Eva Traa, Anne-Maartje Lemereis | Techniek Bart Jan Risseeuw | Dramaturgische
coaching Cecile Brommer | Campagnebeeld Lana Duiverman, Sarafina Suransky | Met dank
aan Koos Wolters en Eleftheria Lavdaki | Coproductie KASKO & Stichting In de Knop
In de pers:
 “Toegankelijke liedcyclus ontrafelt behendig sprookjes.” – Theaterkrant

This is not a fairy tale | Foto: Kurt van der Elst
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Nieuwe Makers traject van Tim Hammer
In 2020 ging het tweede jaar in van Tim Hammers tweejarige Nieuwe Makers traject van Fonds
Podiumkunsten bij KASKO en Ulrike Quade Company. In 2020 betekende dat voor Tim – naast
veel inhoudelijke gesprekken en brainstorms over zijn makerschap en conceptontwikkeling – een
onderzoeksresidentie en een tweede productie als onderdeel van zijn traject.
Vooronderzoek De Berg van de Angst: residentie bij De Nieuwe Oost
In het kader van zijn Nieuwe Makers traject hield Tim in samenwerking met De Nieuwe Oost een
tweeweekse residentie in Theater aan de Rijn in Arnhem. Van 3 tot 14 februari werkte Tim er aan
de fundamenten van de tweede voorstelling van zijn traject: De Berg van de Angst. Er werd
letterlijk een vloer gelegd waarop gespeeld kon worden. Ook werd een eerste versie van de
speciaal voor deze voorstelling ontwikkelde pop getest. Tim werkte in deze residentie samen met
scenograaf Juliette Mout en kreeg daarnaast bezoek van poppenspelers en muzikanten. Aan het
eind van deze residentie gaf hij tijdens het Uurtje Oost op 13 februari een korte preview van zijn
bevindingen voor geïnteresseerden.

Residentie De Berg van de Angst | Foto: Edwin Smits

Productie: De Berg van de Angst
Stel dat er een fysieke plek is tussen leven en dood. Een berg als bedevaartsoord die je kunt
beklimmen, bezoeken en ook weer verlaten. Geïnspireerd door deze berg onderzoekt
theatermaker Tim Hammer zijn grootste angst: onze sterfelijkheid. In De Berg van de Angst volgen
we een levensechte pop tijdens haar laatste reis op aarde. In een fysieke en muzikale voorstelling
laten drie spelers haar door middel van virtuoos driemans-poppenspel dansen alsof haar leven
ervan afhangt.
De Berg van de Angst is een coproductie van KASKO en De Nieuwe Oost. Het is de tweede
voorstelling van Tim Hammer in het kader van zijn Nieuwe Makers traject van Fonds
Podiumkunsten bij KASKO en Ulrike Quade Company.
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De Berg van de Angst zou in mei in première gaan, maar omdat de repetities in maart en april niet
konden plaatsvinden i.v.m. de coronamaatregelen is het project verschoven. De repetities hebben
uiteindelijk in juli, augustus en oktober plaatsgevonden, waarna de voorstelling eind oktober in
première is gegaan met twee avonden in Schouwburg Odeon. Hierna speelde de voorstelling in
Theater aan de Rijn (twee avonden) en Theater Kikker. Per speeldatum werd de voorstelling drie
keer opgevoerd, steeds voor max. 30 bezoekers. De geplande voorstellingen in Stadsgehoorzaal
Kampen en MIMIK konden i.v.m. de coronamaatregelen niet doorgaan.
Naast de voorstelling werkte Tim samen met ontwerpbureau Viesrood aan een geschenk voor de
bezoeker: een boekje waarin het persoonlijke reisverslag van Tim naar de berg van de angst in
Japan staat opgeschreven. Iedereen kreeg bij het verlaten van de zaal het boekje van Tim
overhandigd.
Ter afsluiting van het traject en ter vervanging van de voorstelling werkt Tim aan een geleide
wandeling, die in het voorjaar van 2021 gereed zal zijn. Via een podcast met bijbehorende
videobeelden kan ieder individu in zijn eigen buurt de berg van de angst in gedachten ‘beklimmen’,
onder begeleiding van Tim.
Cast & crew
Concept en regie Tim Hammer | Eindregie Floor van Leeuwen | Vormgeving Juliette Mout |
Kostuums Eleftheria Lavdaki | Spel Tim Hammer, Ruben Mardulier, Suze van Miltenburg en Roel
Goedhart | Techniek Edwin Smits | Artistiek advies Ulrike Quade | Poppenmaker Matt Jackson
| Schetsen poppenontwerp Mirthe Dokter | Inspiratie poppenontwerp Hilde Atalanta |
Dramaturgie (stage) Jaïr Buisman | Tekstadvies (stage) Femke Zwiep | Productieleiding
Annemarie Bakker | Coproductie KASKO & De Nieuwe Oost, i.s.m. Ulrike Quade Company
Enkele publieksreacties:



“Ik merkte dat ik erg geraakt was (…). Ik vond het prachtig om de 3 spelers als 1 te zien
bewegen met de pop waardoor de pop echt tot leven kwam.”
"Wat fijn dat er kunstenaars als jullie zijn, om de grote en belangrijke vragen vorm te
geven."
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De Berg van de Angst | Foto: Erik Franssen

[geannuleerd] De Bom
In de zomer van 2020 zouden PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland en KASKO hun
krachten bundelen en de locatievoorstelling De Bom gaan maken op de voormalige militaire site
in het Drentse Havelterberg. Daar werden, hoewel nooit officieel bevestigd, 48 nucleaire
kernkoppen geplaatst op de site, een stuk Amerikaans grondgebied midden in Drenthe. Deze site
werd bewaakt door Nederlandse dienstplichtige soldaten ten tijden van de grote demonstratie
tegen kernwapens.
De Bom vertelt het verhaal van de site bij Havelterberg aan de hand van de mensen die erbij
waren: soldaten, demonstranten en dorpsbewoners. Maker Céline Hoex en oud-maker Stan
Verberkt werkten in de maanden voor de coronamaatregelen aan een script en muzikaal concept.
Vanwege corona kon de voorstelling niet doorgaan. Omdat we verwachten dat ook in de zomer
van 2021 dit soort grootschalige evenementen (400 bezoekers per keer) nog niet plaats kunnen
vinden is deze productie en daarmee de samenwerking komen te vervallen.
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KASKO #werkt
Doelstelling: In de pijler #werkt hebben we ons in 2020 vooral gericht op kleinschalige en
regionale activiteiten buiten de culturele sector. De makers van KASKO zijn in staat
interactiviteit en verdieping toe te voegen aan congressen, evenementen en bijeenkomsten
van organisaties, bedrijven en overheden. Het mes snijdt aan twee kanten: jonge makers leren
van de zakelijke benadering en een verdienmodel ontwikkelen, terwijl opdrachtgevers genieten
van de meerwaarde van kunst en cultuur tijdens hun evenement. Bovendien vergroten deze
activiteiten onze zichtbaarheid in Zwolle en Overijssel en brengen we middels deze activiteiten
op laagdrempelige wijze nieuwe doelgroepen in aanraking met kunst en cultuur.

Video’s voor social media kanalen, Zwolse theaters Zakelijk
Op de zakelijke social media kanalen van Zwolse theaters werd tijdens de eerste coronagolf in
april de rubriek #INSPIRATIE in het leven geroepen om mensen te enthousiasmeren en inspiratie
op te laten doen voor het moment dat er weer evenementen georganiseerd mochten gaan worden.
Voor deze rubriek vroeg Zwolse theaters ons twee video’s te maken waarin we ons aanbod
presenteren. Dit was voor ons een mooie kans om ons #werkt aanbod te promoten bij een
interessante doelgroep. Dit resulteerde in twee video’s waarin makers Eva Traa (link) en Sara van
Gennip (link) vertelden hoe zij te werk gaan bij dit soort opdrachten en wat KASKO zoal te bieden
heeft aan potentiele opdrachtgevers.

Digitale videoboodschap zakelijke relaties, Zwolse theaters Zakelijk
KASKO werd in mei door Zwolse theaters benaderd om twee videoboodschappen op te nemen
voor de sponsoren en zakelijke klantenkring van de afdeling Sales & Events, om hen zo een hart
onder de riem te steken. Sara van Gennip droeg een op maat gemaakt gedicht voor en werd
daarbij muzikaal begeleid door violiste Eva Traa. De video’s (link) werden digitaal verspreid onder
de zakelijke relaties van Zwolse theaters.

Webcast “Overijssel voor Elkaar”, Provincie Overijssel
Makers Laurien van Rijswijk en Eva Traa waren op 23 juni te gast in de maandelijkse webcast
'Overijssel voor Elkaar' van de Provincie Overijssel, waar ze live de muziektheatrale afsluiting
verzorgden. Ze brachten samen een performance met een gesproken tekst (geschreven door Sara
van Gennip) en een lied (geschreven door Laurien met muziek van Anne-Maartje Lemereis).

Ontwikkeling #werkt aanbod
We hebben de relatief rustige periode tijdens de eerste lockdown aangegrepen om ons #werkt
aanbod aan te scherpen en twee digitale flyers te ontwikkelen. Hiervoor hebben we met de afdeling
Sales & Events van Zwolse theaters gespard om te inventariseren wat voor vragen zij van klanten
krijgen en om zo ons aanbod nog scherper op papier te krijgen. In samenwerking met
ontwerpbureau Viesrood hebben we twee complete documenten weten te maken die we met
gepaste trots voor kunnen leggen aan potentiële opdrachtgevers. Dit maakt ons #werkt aanbod
nog concreter en toekomstbestendig.

[geannuleerd] Alzheimer Café, Stichting Zwolle Doet
Het Alzheimer Café is de ontmoetingsplaats voor mensen met dementie of voor hen die met
dementie te maken hebben. Tijdens het Alzheimer Café op 17 maart zou violiste Eva Traa een
muzikale proeverij brengen en in gesprek gaan over muzikale herinneringen en de kracht van
muziek. De bijeenkomst werd i.v.m. de coronamaatregelen geannuleerd.

24

[geannuleerd] Secretaressedag, Deltion College
Via de afdeling Sales & Events van Zwolse theaters is KASKO benaderd invulling te geven aan
een workshop tijdens Secretaressedag op 16 april. De insteek was tweeledig, enerzijds de
deelnemers elkaar op ontspannen en leuke wijze te laten leren kennen, anderzijds de deelnemers
een workshop te laten ondergaan die mogelijk ook geschikt is een keer te organiseren voor de
managers of andere collega’s uit het bedrijf waar ze voor werken. De bijeenkomst werd i.v.m. de
coronamaatregelen geannuleerd.

[geannuleerd] Startdag, Cibap
KASKO is gevraagd om een bijdrage te leveren aan de startdag van het nieuwe schooljaar voor
docenten van Cibap, in de vorm van een workshop improvisatietheater. Deze dag werd eind
augustus gehouden in Theater de Spiegel, maar alle niet-noodzakelijke programmaonderdelen
(waaronder de workshop die gegeven zou worden door regisseur Céline Hoex) werden uiteindelijk
geannuleerd i.v.m. corona.

KASKO #leert
Doelstelling: KASKO vindt het van belang dat jongeren zo vroeg mogelijk in aanraking komen
met kunst en cultuur. De jonge makers van KASKO fungeren hierin als coach en inspirerend
voorbeeld. Daarbij kunnen onze makers ontdekken of het werken met deze doelgroep bij ze
past en ontwikkelen ze hun begeleidende en communicatieve vaardigheden. KASKO laat de
makers daarnaast ook werken met studenten uit het kunstvakonderwijs. In september 2019
sloten we, na verschillende eerdere projecten, een convenant met het ArtEZ Conservatorium.
De overtuiging hierbij is dat het waardevol is om kunstvakstudenten al tijdens de opleiding de
blik naar buiten te laten richten en daarmee hun vakkennis te verdiepen. Bovendien geeft het
ons de kans vroegtijdig talent te scouten als potentiële makers van KASKO.

Het Apeldoornsche Bosch: residentie i.s.m. CODA Apeldoorn
In de nacht van 21 op 22 januari 1943 werd de Joods-psychiatrische instelling Het Apeldoornsche
Bosch in één keer door de Duitsers ontruimd. Bijna 1300 mensen, patiënten en personeel, werden
naar Auschwitz gedeporteerd. Niemand keerde terug. 77 jaar later, op 21 januari 2020, speelden
zeven studenten van ArtEZ Muziektheater, Codarts en HKU Muziek en Technologie een
bijzondere muziektheatervoorstelling op de plek waar Het Apeldoornsche Bosch gevestigd was.
Met begeleiding van regisseur Céline Hoex, componist Stan Verberkt en vormgever Juliette Mout
hebben de studenten tijdens een residentie in twee weken tijd zelf een voorstelling gemaakt om
dit vergeten verhaal te vertellen. In de vorm van een theaterroute namen de studenten het publiek
mee terug naar de gebeurtenissen uit 1943. Doordat de route onderdeel was van een educatief
traject van CODA bestond het publiek voornamelijk uit MBO studenten. KASKO produceerde deze
residentie in opdracht van CODA Apeldoorn.
Deelnemende (oud-)makers:
Céline Hoex (regie), Juliette Mout (vormgever), Stan Verberkt (componist)
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Residentie Het Apeldoornsche Bosch | Foto: Iris Oost

ArtEZ Skillslab
In januari is KASKO samen met ArtEZ gestart met het jaarlijkse Skillslab: een reeks lessen voor
studenten klassieke muziek aan het Conservatorium, ter voorbereiding van hun jaarlijkse
projectweek. De studenten gingen onder leiding van makers Céline Hoex, Eva Traa en Wessel de
Vries aan de slag met de vraag ‘wat kunnen we als klassieke musici betekenen voor de
maatschappij?’. Door de coronamaatregelen vonden de lessen, coaching en projectweek van
Skillslab grotendeels online plaats. In oktober 2020 hebben we het project wel live kunnen
afsluiten.
Deelnemende makers:
Céline Hoex (regisseur), Eva Traa (violist) en Wessel de Vries (schrijver)

Proeftuin Talent in Ontwikkeling
Om bij te kunnen dragen aan een keten van talentontwikkeling
in de regio, hebben we de handen ineen geslagen met het
Theaterschip uit Deventer. Talent in Ontwikkeling is een vervolg
op de proeftuin pilot Storm in mijn Hoofd (2018 en 2019) en
kent naast KASKO en het Theaterschip twee nieuwe partners:
Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel uit Zwolle en de Popschool
uit Twenterand. Naast de twee nieuwe partners zal er in het
vervolg op de pilot meer gefocust worden op de ontwikkeling
van en co-creatie met de jongere.
Binnen Talent in Ontwikkeling krijgt de talentvolle jongere
buitenschools de mogelijkheid zich binnen verschillende workshops te ontwikkelen als acteur,
componist, schrijver, regisseur, scenograaf of kostuumontwerper om vervolgens, na selectie, deel
te nemen aan de professionele productie: Bokser
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Workshops nieuwe Proeftuinvoorstelling Bokser
Na het succes van de pilot-jongerenvoorstelling Storm in mijn hoofd in 2018 en 2019, volgt in 2021
de nieuwe proeftuinvoorstelling Bokser. Tijdens de voorbereidingen van Bokser in het najaar van
2020 gaven verschillende makers van KASKO workshops voor deelnemende jongeren op het
gebied van acteren, regisseren, tekstschrijven, muziek, kostuumontwerp en decorontwerp. Eind
november sloten de deelnemers de workshops gezamenlijk af door de resultaten uit de
verschillende workshops aan elkaar te presenteren. Vanuit de input van de deelnemende jongeren
wordt door middel van co-creatie de voorstelling Bokser verder uitgebouwd, en zal de productie in
2021 gemaakt worden.
Deelnemende makers:
Céline Hoex (regisseur), Eleftheria Lavdaki (kostuumontwerper), Juliette Mout (vormgever), Renán
Zelada Cisneros (componist) en Wessel de Vries (schrijver)

Presentatie workshops Proeftuin Talent in Ontwikkeling | Foto: Theaterschip

Schoolvoorstelling This is not a fairy tale
Op verzoek van ArtEZ hebben we op 2 december een extra voorstelling van This is not a fairy tale
gespeeld in Schouwburg Odeon. Deze extra voorstelling zat vol met 30 studenten. Ook hebben
daarnaast nog 19 studenten de reguliere voorstelling bezocht. In totaal hebben zo 49 eerstejaars
studenten Pop en Jazz, Docent Muziek en Afdeling Klassiek van het Conservatorium Zwolle de
voorstelling kunnen zien. Een deel van de studenten heeft ook nog de inleiding bijgewoond waarin
muziekpublicist Thea Derks in gesprek ging met regisseur Kenza Koutchoukali en componist
Anne-Maartje Lemereis.
Deelnemende makers:
Anne-Maartje Lemereis (componist en pianist), Kenza Koutchoukali (regisseur), Merlijn Runia
(mezzosopraan) en Eva Traa (violist)
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KASKO als stageplaats
Daar waar mogelijk biedt KASKO graag stageplekken aan jonge talenten aan. In 2020 hebben in
totaal 7 stagiaires meegewerkt binnen projecten en producties. Tijdens maakweek SPRUIT liepen
vijf studenten van de opleiding Communicatie (onder de noemer COMNOW) mee om dit op video
vast te leggen en alle deelnemende makers te interviewen. Als eindproduct van deze stage hebben
ze voor ons de ‘Dit is KASKO’-video gemaakt (link). Daarnaast zouden in 2020 nog twee Cibap
studenten een stage-opdracht uitvoeren bij KASKO: zij zouden verschillende on- en offline
campagnes ontwerpen in het kader van onze rebranding. Deze stagiaires zijn in januari van start
gegaan met enkele gesprekken met Karin Netten, maar vervolgens is de stage-opdracht i.v.m. de
coronamaatregelen geannuleerd.
In de productie Bokser loopt Marinka Kluiver, studente aan het ArtEZ Conservatorium Zwolle, mee.
Tijdens de voorbereidingen en workshops liep ze al mee en ze zal in het nieuwe jaar ook
meespelen in de voorstelling. Tijdens de voorbereidingen van het Bruisende Buren project De
Kringlopera liep Zwolse maker (en oud-studente aan het ArtEZ Conservatorium) Patricia Swart via
de Stadkamer al mee. In 2021 zal zij ook nog een bijdrage leveren aan het project.

[geannuleerd] OperaXpress
Na een succesvolle pilot van de OperaXpress tijdens het Oranjewoud Festival in 2019, kon een
tweede editie niet uitblijven. Samen met theaterdocent Catrien van der Molen zouden componist
Anne-Maartje Lemereis, mezzosopraan Merlijn Runia en schrijver Wessel de Vries de jonge
OperaXpress-deelnemers begeleiden bij het maken en opvoeren van een eigen miniopera in twee
uur tijd. Helaas werd het Oranjewoud Festival 2020 i.v.m. de coronamaatregelen last-minute
geannuleerd.
Deelnemende makers:
Anne-Maartje Lemereis (componist), Merlijn Runia (mezzosopraan) en Wessel de Vries (schrijver)

[geannuleerd] Storm in mijn hoofd – herneming
Storm in mijn hoofd (vrij gebaseerd op de roman ‘Bint’ van F. Bordewijk) vertelt het verhaal vanuit
klas 4D zelf. Met tekst, slagwerk en urban dance krijgt de klas een eigen vorm en stem. Klas en
docent gaan de machtsstrijd aan tussen chaos en tucht, tussen eigenheid en discipline.
Na het succes van 2018 en 2019 was het de bedoeling de Proeftuin-voorstelling Storm in mijn
hoofd (coproductie met Het Theaterschip) te hernemen tijdens het Kunstbaken Festival 2020.
Helaas kon het festival, en daarmee ook de herneming van de voorstelling, vanwege de
coronamaatregelen niet doorgaan.

KASKO #verbindt
Doelstelling: KASKO maakt projecten die ingebed zijn in het gevoel van gemeenschapszin.
We zien voor onszelf als professionele instelling met toptalenten een rol als inspirator en
leermeester van niet-professionals. Regelmatig is onze #verbindt-doelstelling ook terug te
vinden in projecten die vallen onder de pijlers #leert en #speelt. We werken sinds 2015 aan het
project Bruisende Buren, in de wijk Zwolle-Zuid. De gemeente Zwolle heeft ons gevraagd of
we in deze wijk kunnen bijdragen aan de sociale cohesie. Dit is uitgegroeid van een eenmalig
project tot een terugkerend fenomeen. Jaarlijks organiseren we een buurtactiviteit en tenminste
elke twee jaar realiseren we een bijzondere productie samen met de bewoners van de wijk.
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Voortraject Bruisende Buren: De Kringlopera
Na het succes van de muzikale theaterroute Requiem voor de IJsselcentrale in de zomer van
2019, komt het wijkproject Bruisende Buren weer in actie in Zwolle-Zuid. Dit keer bundelt
Bruisende Buren haar krachten met Stichting Kringloop Zwolle in de voorstelling De Kringlopera,
die gemaakt wordt in 2021.
De Kringlopera is een ontdekkingsreis door de kringloopwinkel van Zwolle-Zuid en haar verhalen.
Net als de bewoners van de wijk hebben alle spullen in de kringloopwinkel een verhaal. Door deze
verhalen samen met de bewoners te verzamelen, vertelt De Kringlopera het verhaal van ZwolleZuid. Het hele project wordt opgebouwd rondom de voorwerpen en de verhalen van de winkel,
haar spullen, haar bezoekers en haar medewerkers.
In aanloop naar de start van het project vonden in het najaar van 2020 twee online bijeenkomsten
plaats voor de bewoners van Zwolle-Zuid: een informatiebijeenkomst en een carrouselbijeenkomst
waarin verschillende makers een voorproefje gaven van de workshops die door hen gegeven
gingen worden. Ook lanceerden we een verhalenbus, waar mensen hun zelfgeschreven verhalen
over Kringloop-voorwerpen konden insturen. Dit kon zowel via de website van Bruisende Buren
als via een fysieke verhalenbus in de Kringloopwinkel in Zwolle-Zuid.
In november en december 2020 boden we in totaal 5 workshops aan voor de bewoners van ZwolleZuid. In de workshops schrijven en muziekcompositie ontdekten deelnemers wat er allemaal komt
kijken bij het maken van een theatervoorstelling en waar hun eigen talenten en interesses liggen.
Onder leiding van theatermakers Wessel de Vries en Anne-Maartje Lemereis gingen de
deelnemers aan de slag met de voorbereidingen en de invulling van De Kringlopera. De geplande
workshop kostuumontwerp door Eleftheria Lavdaki kon vanwege de afgekondigde lockdown niet
doorgaan in 2020, maar zal in 2021 alsnog plaatsvinden.
Betrokken makers:
Céline Hoex (regisseur), Anne-Maartje Lemereis
(kostuumontwerper) en Wessel de Vries (schrijver)

(componist),

Eleftheria

Lavdaki

Randprogrammering
Om extra verdieping te geven aan de verschillende producties en interactie tussen publiek en
makers te stimuleren, organiseerden we rondom onze producties extra programma’s. Dit deden
we in de vorm van nagesprekken om samen met het publiek ervaringen te kunnen delen en te
bespreken, maar ook in de vorm van inleidingen waarbij we inzoomden op de thematiek van de
voorstelling.
Wij geloven dat deze randprogrammering sterk bijdraagt aan een groter en divers publiek, een
intensievere relatie met het publiek en het begrip en de waardering van voorstellingen. Ook geeft
het een kijkje in het hoofd van de maker. Daarbij vinden we het belangrijk om in dialoog te gaan
met ons publiek, zodat niet alleen het publiek, maar ook de maker zelf vragen beantwoord kan
krijgen over zijn of haar voorstelling.
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Nagesprek in de zaal na afloop van De Berg van de Angst | Foto: Edwin Smits

In 2020 organiseerden we verschillende inleidingen en nagesprekken:
 21 februari: Nagesprek met het aanwezige publiek van SPRUIT in Schouwburg Odeon.
 6 augustus: Openbaar toonmoment inclusief nabespreking met een select groepje
publiek, tijdens de repetities van De Berg van de Angst in Schouwburg Odeon, Zwolle.
 Oktober-november: Als integraal onderdeel van de voorstelling De Berg van de Angst
was een gezamenlijk thee en napraatmoment in de zaal met het publiek en de spelers
opgenomen.
 26 november: Vanwege de coronamaatregelen kon er geen live inleiding plaatsvinden
voorafgaand aan de voorstelling De Berg van de Angst in Theater Kikker. Daarom
interviewde programmeur Jolie Vreeburg Tim Hammer op voorhand via Zoom. Deze videoinleiding werd verspreid onder de kaartkopers.
 2 december: Voorafgaand aan de opvoering van This is not a fairy tale in Schouwburg
Odeon, organiseerden we een inleiding voor het publiek. Tijdens de inleiding ging
muziekpublicist Thea Derks in gesprek met makers Anne-Maartje Lemereis en Kenza
Koutchoukali.

[geannuleerd] Achter de schermen bij…KASKO
Op uitnodiging van Werkplaats Zwolse theaters stond op 21 oktober ‘Achter de schermen
bij…KASKO’ gepland. Karin Netten zou tijdens deze avond, samen met maker Tim Hammer, meer
vertellen over KASKO en hoe we als organisatie te werk gaan. Hierbij zouden ze het gaan hebben
over thema’s als talentontwikkeling, het begeleiden van makers, ondernemerschap, produceren
en maken. Deze avond werd i.v.m. aangescherpte coronamaatregelen geannuleerd.
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7. Publiciteit
De verschillende producties en projecten van KASKO in 2020 waren inhoudelijk zeer divers.
Ondanks de beperkende maatregelen en onvermijdelijke verplaatsingen en annuleringen hebben
we zo verschillende types kunst- en cultuurliefhebbers door heel Nederland kunnen bereiken en
mensen kennis laten maken met het werk van de nieuwe generatie muziektheatermakers.
Door middel van gedifferentieerde persberichten en goed gebruik van ons netwerk kreeg KASKO
aandacht in zowel landelijke als regionale en lokale pers. Dit leverde een aantal mooie publicaties
op, waaronder de onderstaande:





“Nieuwe naam voor Kameroperahuis: KASKO” op Theaterkrant.nl (link);
“Hart voor cultuur”, Cultuurspread in De Peperbus;
“De Magie van het dagelijks leven. Amersfoortse componiste schrijft ‘liedcyclus’ voor
theatervoorstelling”, in Amersfoortse Courant/AD;
“Nieuwe theatervoorstelling in de maak door en voor Zwolle-Zuid”, op Weblog Zwolle (link).

Publiek
Omdat KASKO de tickets van voorstellingen doorgaans via de verschillende speelplekken
verkoopt, beschikken wij over weinig tot geen informatie over onze bezoekers. Dit maakt het lastig
om te achterhalen wie onze bezoekers zijn, hoe ze op de hoogte waren van onze producties en of
er herhaalbezoekers zijn. Daarnaast zijn al onze voorstellingen nieuwe producties, spelen we
verspreid door het hele land en bewegen de verschillende projecten en producties over de gehele
breedte van het muziektheatergenre. Om die reden is het noodzakelijk om voor iedere productie
weer opnieuw de juiste doelgroepen te bepalen. Hiervoor werken we altijd samen met marketeers
van de verschillende speellocaties: zij kennen hun (vaak lokale) publiek immers het beste.
Los van de specifieke doelgroepen van de verschillende producties blijft de doelstelling van ons
publieksbeleid hetzelfde: we willen een divers en nieuwsgierig publiek aanspreken, dat zich
uitgedaagd voelt om door onze voorstellingen betrokkenheid te tonen bij de samenleving om hen
heen en bij de muziektheatertalenten van nu. Per pijler verschilt deze doelgroep, maar soms zal
er enige overlap zijn. Grofweg is de volgende indeling te maken:





#speelt: muziektheaterbezoekers door het hele land;
#werkt: ondernemers en overheidsinstanties in regio Zwolle;
#verbindt: amateur kunstbeoefenaars en lokale bewoners;
#leert: middelbare schol(ier)en in de provincie Overijssel en Gelderland en studenten aan
kunstvakopleidingen.

Het aanwezige publiek bij onze voorstellingen door het hele land proberen we ook te interesseren
voor andere KASKO activiteiten. Via de gratis programmaboekjes attenderen we bezoekers op de
mogelijkheid zich te abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief of om Huisgenoot
(ambassadeur) van KASKO te worden. De resultaten hiervan zijn bemoedigend: na afloop van
SPRUIT verspreidden we via de dankmail van Zwolse theaters een enquête onder kaartkopers,
waaruit bleek dat 26% van de respondenten KASKO op voorhand nog niet kenden en graag van
ons op de hoogte wilden blijven.
Met onze voorstellingen vertellen we verhalen, over de maatschappij of de blik van onze makers
op de samenleving. Deze unieke en persoonlijke verhalen bieden kansen om potentieel publiek te
enthousiasmeren. Contentmarketing is hierbij dé manier om waardevolle en relevante inhoud aan
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je doelgroep over te brengen. Daarom werken we graag met een persoonlijke insteek en zetten
we de makers in onze campagnes centraal, bijvoorbeeld door kijkjes achter de schermen te geven
en door video’s te maken met repetitiebeelden. Tevens gaven we tijdens de eerste lockdown via
social media een kijkje in de activiteiten van onze makers in coronatijd. Op corporate gebied
hebben we inkijkjes gegeven in onze manier van werken: zo publiceerden we op onze website
twee blogs waarin Karin Netten (link) en Marianne Hoekstra (link) hun visie op talentontwikkeling
toelichten. Ook het hoofd bedrijfsvoering en marketingmedewerker van KASKO schreven een stuk
over waar zij zich op het gebied van talentontwikkeling mee bezig houden, dit is intern naar de
makers gecommuniceerd als onderdeel van de makersovereenkomst tussen KASKO en de
makers. Met de uitgebreide makersovereenkomst hebben we onze de begeleidingsmethodiek nog
steviger ingebed in onze communicatie met de makers.
We hebben dit jaar wederom enkele randprogrammering activiteiten georganiseerd, in de vorm
van inleidingen en nagesprekken. Wij geloven dat dit soort interactieve activiteiten sterk bijdraagt
aan een groter en diverser publiek, een intensievere relatie tussen zowel KASKO als makers met
het publiek en het begrip en de waardering van voorstellingen.

Rebranding
De grootste en meest ingrijpende activiteit van de afgelopen periode is onze naamswijziging van
Kameroperahuis naar KASKO geweest. Kameroperahuis is de afgelopen jaren namelijk uit haar
spreekwoordelijke kamerjas gegroeid. We maken muziektheater in de breedste zin van het woord,
niet (meer) alleen kameropera’s. Daarom werd het tijd voor een nieuwe jas die ons beter past.
Het rebrandingsproces is in de tweede helft van 2019 in werking gezet en in februari 2020 is de
naamswijziging helemaal doorgevoerd. De naamsverandering betekende onder andere een nieuw
logo, een vernieuwde huisstijl en een nieuwe website. In het hele rebranding proces is
samengewerkt met ons vaste Zwolse ontwerpbureau Viesrood: van het definiëren van onze brand
identity, kernwaarden en doelen, tot de naamgevingsessie en het ontwikkelen van een nieuwe
huisstijl.
Samen met Viesrood hebben we bewust gekozen voor een naam en stijl die dicht bij de stijl van
Kameroperahuis ligt. We zijn immers geen nieuwe organisatie, we zijn trots op waar we vandaan
komen en bouwen daar graag op door. De naam KASKO laat zien waar we als organisatie voor
staan. We zijn een ontwikkelplek voor jonge talentvolle muziektheatermakers uit het hele land en
kleuren mee met de signatuur van onze makers. We bieden onze makers een stevige basis: een
gastvrije open ruimte waarbinnen (bijna) alles mogelijk is. Er is ruimte voor uiteenlopende vormen
van muziektheater, van nieuwe kameropera en liedcycli tot hedendaags muziektheater. Tijdens
een talentontwikkelingstraject bij KASKO verdiepen makers hun eigen signatuur en versterken ze
hun positie als zelfstandig kunstenaar in het veld in verbinding met de maatschappij. De
kernwaarden die we hebben vastgesteld zijn ‘maatwerk’, ‘samenlevings- en ontwikkelingsgericht’
en ‘interdisciplinair’. Hierbij is ‘kwaliteit’ altijd de randvoorwaarde en van toepassing op alle
kernwaarden. Deze kernwaarden komen terug in alle facetten van KASKO als organisatie.
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Herkenbaarheid: huisstijl en beeldtaal
Een herkenbare huisstijl en beeldtaal zijn erg belangrijk. Vanuit onze kernwaarden heeft Viesrood
een nieuwe huisstijl ontwikkeld voor KASKO. De huisstijl van Kameroperahuis is hierbij als
uitgangspunt genomen, doorontwikkeld en verbeterd. Om het gebruik van deze huisstijl zo
gemakkelijk mogelijk te maken, heeft Viesrood een huisstijlhandboek ontwikkeld waar alle do’s en
don’ts in staan met betrekking tot het gebruik van o.a. logo’s, lettertypes, beeldtaal en fotografie.
We werken regelmatig samen met coproducenten aan producties en projecten. Soms is KASKO
hierbij in de lead op het gebied van marketing en communicatie, soms ligt dit bij de betreffende
coproducent. Bij producties en projecten waar KASKO op het gebied van marketing en
communicatie in de lead is, wordt er naast Viesrood gewerkt met vaste Zwolse fotograaf Erik
Franssen. Samen met hen ontwikkelen we communicatiemiddelen binnen onze huisstijl: van
campagnebeeld tot posters, flyers en online afbeeldingen. In het geval dat KASKO coproducent is
(en daarmee niet zelf in de lead op het gebied van marketing en communicatie), is het vaak niet
mogelijk om onze eigen huisstijl te gebruiken. Om in dat geval toch onze zichtbaarheid en
herkenbaarheid te garanderen hebben we dit jaar een toolkit ontwikkeld waarin staat aangegeven
hoe we als KASKO genoemd willen worden in de bijbehorende publiciteitsuitingen.

Online marketing
De afgelopen jaren zagen we het aandeel van online marketing al gestaag stijgen, maar in 2020
heeft het een vogelvlucht genomen. Door het vele noodzakelijke thuisblijven was online marketing
dé manier om potentiële doelgroepen te bereiken.
Voor het voeren van een goede online campagne vinden wij (bewegend) beeldmateriaal van hoge
kwaliteit erg belangrijk. Daarom blijven we in verhouding veel investeren in kwalitatief goede
content, voornamelijk in (bewegend) beeldmateriaal. Vooral de kracht van video is enorm: het grijpt
doorgaans eerder de aandacht en spreekt veel mensen aan. Hiervoor werken we, waar mogelijk,
samen met videograaf Silvian Ilgen. In 2020 maakten we in totaal zes nieuwe video’s die online
gedeeld zijn, waaronder de ‘Dit is KASKO’-video waarin verschillende makers vertellen wat
KASKO voor ze betekent. Andere video’s die we in 2020 publiceerden waren een aftermovie van
maakweek SPRUIT, twee #werkt-video’s waarin makers Sara van Gennip en Eva Traa aan het
woord komen en zowel een trailer als een making-of video van De Berg van de Angst waarin maker
Tim Hammer vertelt over het maakproces van de voorstelling.
In 2020 is het Facebook account van KASKO gegroeid van 1377 naar 1393 volgers. De meest
populaire berichten op onze Facebookpagina bevatten video-content. Het Instagram account is
gegroeid van 790 naar 902 volgers. Omdat Twitter voornamelijk wordt gebruikt door journalisten
en media, kiezen we ervoor hier alleen belangrijk nieuws te delen en het dus minder frequent in te
zetten. Het aantal volgers op dit kanaal bleef dan ook nagenoeg hetzelfde met 689 volgers. Om
berichten in ons zakelijke netwerk te verspreiden zijn we LinkedIn bewuster gaan inzetten, met
name voor corporate en #werkt-gerelateerde content. Dit resulteerde in een groei van 64 naar 163
volgers.
E-mailmarketing
E-mailmarketing
bleef
ook
in
2020
een
belangrijk
onderdeel
van
de
marketingcommunicatiestrategie van KASKO. E-mail is één van de meest krachtige middelen
omdat de conversie vele malen hoger ligt dan bij andere middelen.
In 2020 verstuurden we 10 digitale nieuwsbrieven. Dit jaar schreven 127 nieuwe mensen zich in
voor onze nieuwsbrief. Het gemiddelde openingspercentage van onze e-mailcampagnes was
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38%, wat gemiddeld is voor de sector. De gemiddelde klikratio (hoe vaak mensen op links in
nieuwsbrieven klikken) was 3,9%.
Vernieuwde website, websitebezoek en Google Ads
Het verbeteren van onze website stond al langer op ons wensenlijstje en met ons rebranding traject
en nieuwe naam was het moment daar. In samenwerking met ontwerpbureau en tevens
websitebeheerder Viesrood is de vernieuwde website eind januari gelanceerd. Bij deze
vernieuwing is als doel gesteld de website overzichtelijker, gebruiksvriendelijker en efficiënter te
maken. We hebben getracht de website in te richten vanuit onze bezoekers, die geen onderscheid
maken tussen onze pijlers als ze meer willen weten over KASKO en onze projecten. Voorheen
waren onze pijlers prominent aanwezig op de website, maar een pijler-overstijgend overzicht van
al onze producties en projecten was er niet. In het overzicht van onze producties en projecten zijn
de pijlers daarom wat verwerkt. We denken met deze vernieuwde website een sterke verbetering
te hebben bewerkstelligd ten opzichte van onze vorige website.
In december 2020 hebben we ons jaarcontract met extern bureau INTK verlengd. Sinds 2017
werken we op het gebied van Google Ads met hen samen. Zij zetten vanuit het Google Grants
budget (Google biedt aan non-profitorganisaties de mogelijkheid om gratis te adverteren via
Google Ads ter waarde van een bedrag van maximaal $10,000 per maand) verschillende online
advertentiecampagnes op voor onze projecten en producties. INTK beheert en onderhoudt de
campagnes, met input van KASKO.
Mede door deze samenwerking is onze website in 2020 in totaal 18.320 keer bezocht. Daarvan
waren 9.700 bezoeken (52%) afkomstig uit de Google Advertenties en is er 4.510 keer een bezoek
gebracht aan onze nieuwspagina’s. Ten opzichte van 2019 is het aantal websitebezoeken
gestegen met 38%, een ontwikkeling waar we erg tevreden over zijn. In 2021 blijven we samen
met Viesrood en INTK werken aan het optimaliseren van de website.

8. Aantal bezoekers en deelnemers 2020
In onderstaande tabel zijn de bezoekerscijfers en deelnemerscijfers van 2020, per project, te
vinden. Vanwege de coronamaatregelen die het grootste deel van 2020 golden, waren er (naast
veel annuleringen en verplaatsingen) ook beperkingen in het maximum aantal bezoekers in
theaterzalen. Hierdoor was het aantal bezoekers deelnemers helaas vele malen lager dan een
regulier jaar. Er is per project en productie een onderscheid gemaakt tussen bezoekers (passief)
en deelnemers (actief). Vrijwilligers vallen ook onder de deelnemers.
Activiteit

Pijler

Residentie ‘Het
Apeldoornsche Bosch’
SPRUIT
OperaXpress
De Berg van de Angst
De Bom
This is not a fairy tale
Proeftuin Talent in
Ontwikkeling

#leert
#speelt
#leert
#speelt
#speelt
#speelt
#leert

Aantal
deelnemers
7

Aantal
bezoekers
103

3
15
12

141
255
86
-

Opmerking

geannuleerd i.v.m. corona
geannuleerd i.v.m. corona

34

Voortraject Bruisende
Buren: De Kringlopera
ArtEZ
#werkt opdrachten
Randprogrammering
Totaal

#verbindt

120

-

#leert
#werkt
overig

40
21
218

1108
319
2012
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

€

31-12-2020
€

€

31-12-2019
€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

1
1.191

2.051

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

2
3

1.816

1.090

33.637

22.861

4

Totaal activazijde
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35.453

23.951

210.543

176.806

247.187

202.808
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€

31-12-2020
€

€

31-12-2019
€

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Bestemmingsreserves
Overige reserves

5
6

105.000
57.147

80.000
52.258
162.147

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handels- 7
kredieten
Schulden ter zake van belastingen en 8
premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
9
passiva

132.258

3.956

4.529

3.007

2.879

78.077

63.142

Totaal passivazijde
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85.040

70.550

247.187
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Exploitatie
2020
€

Begroting
2020
€

Exploitatie
2019
€

44.485
362.410

93.240
388.708

88.559
376.230

406.895

481.948

464.789

154.379

164.070

156.924

860
221.767

317.637

860
302.215

Totaal van som der kosten

377.006

481.707

459.999

Totaal van netto resultaat

29.889

241

4.790

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve Oerol
Bestemmingsreserve Art of Walking
Bestemmingsreserve Corporate Marketing
Bestemmingsreserve Berg van de angst
Overige reserves

10.000
19.889

-7.500
-7.500
5.000
14.790

29.889

4.790

Eigen opbrengsten
Subsidies

10
11

Baten
Lasten
Lonen
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste
activa
Overige lasten
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting KASKO, Huis voor muziektheater is feitelijk en statutair gevestigd op Spinhuisplein 14, 8011
ZZ te Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 05084259.
ALGEMENE TOELICHTING
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting KASKO, Huis voor muziektheater bestaan voornamelijk uit het bevorderen
van en het ontwikkelen van kameropera en kleinschalig muziektheater. Het stimuleren en ontwikkelen
van talenten op het gebied van muziektheater. Het begeleiden van jonge, pas afgestudeerde,
muziektheatermakers op weg naar een professionele carrière.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting KASKO, Huis voor muziektheater is feitelijk gevestigd op Spinhuisplein 14, 8011 ZZ te Zwolle.
Informatieverschaffing over continuïteit
In de afgelopen kunstenperiode 2017-2020 heeft de stichting structurele subsidie van Provincie
Overijssel en Gemeente Zwolle ontvangen. Op basis van de vele gesprekken die er met deze partijen
zijn, is het bestuur positief gestemd over het verkrijgen van toekomstige financiering van de activiteiten
maar hierover is nog geen besluit genomen door de subsidiënten. Er is vertrouwen in de continuïteit van
de stichting, maar mochten de subsidienten voor de nieuwe periode andere keuzes maken en de
subsidies beëindigd worden, dan heeft de stichting voldoende middelen om de dan lopende
verplichtingen af te wikkelen.
Op grond van deze informatie is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling
vam de stichting.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C.1.
Kleine Organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is opgemaakt in €.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
GRONDSLAGEN
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Omzetverantwoording
Projectsubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar
waarin de gesubsidieerde projecten worden uitgevoerd.
Lonen
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
Ultimo 2020 (en 2019) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
VASTE ACTIVA
1 Materiële vaste activa
Andere vaste
bedrijfsmiddelen
€
Stand per 1 januari 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

5.844
-3.793

Boekwaarde per 1 januari 2020

2.051

Mutaties
Afschrijvingen

-860

Saldo mutaties

-860

Stand per 31 december 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

5.844
-4.653

Boekwaarde per
31 december 2020

1.191
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VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2020
€

31-12-2019
€

1.816

1.090

16.298
17.339

10.610
12.251

33.637

22.861

17.339

12.251

12.000
4.298

5.000
5.610

16.298

10.610

210.251
292

176.377
429

210.543

176.806

2 Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren
Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.
3 Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen subsidies
Overige vordering

4 Liquide middelen
ING
Kas

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.
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PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Stand per 1 januari 2020
Mutatie uit resultaatverdeling
Overboeking naar
bestemmingsreserves
Stand per 31 december 2020

Overige
reserves

Totaal

€
80.000
10.000

€
52.258
19.889

€
132.258
29.889

15.000

-15.000

-

105.000

57.147

162.147

31-12-2020
€

31-12-2019
€

50.000
35.000
10.000
5.000
5.000

40.000
25.000
10.000
5.000

105.000

80.000

Bestemmingsreserve voorstelling
Stand per 1 januari
Overboeking van overige reserves

40.000
10.000

40.000
-

Stand per 31 december

50.000

40.000

5 Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve voorstelling
Bestemmingsreserve kosten bij eventuele opheffing
Bestemmingsreserve Berg van de angst
Bestemmingsreserve investeringen bij verhuizing
Bestemmingsreserve Corporate Marketing

Deze reservering is getroffen om, met het oog op het vergroten van de zichtbaarheid van de makers
van de Stichting, in ieder geval deels al gefinancierde productie toch doorgang te laten hebben.
2020
€

2019
€

Bestemmingsreserve kosten bij eventuele opheffing
Stand per 1 januari
Overboeking van overige reserves

25.000
10.000

25.000
-

Stand per 31 december

35.000

25.000

De reserve is opgenomen zodat de stichting steeds in staat is om, bij onverhoopte opheffing, de lopende
verplichtingen jegens alle partijen te kunnen afwikkelen. Hierbij valt te denken aan
transitievergoedingen, archiefkosten en afkoopsommen.
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Bestemmingsreserve investeringen bij verhuizing
Stand per 1 januari
Overboeking naar overige reserves

2020
€

2019
€

10.000
-5.000

10.000
-

5.000

10.000

Stand per 31 december

De reserve is in 2015 getroffen vanwege de verplichte verhuizing uit het R10 gebouw te Zwolle in 2016.
In 2016 is huisvestiging gevonden bij Zwolse Theaters in Theater De Spiegel te Zwolle. Omdat nog
onvoldoende duidelijk is of dit voldoet als structurele oplossing is besloten om de reserve in stand te
houden tot het moment dat daar meer duidelijkheid over is.
2020
€

2019
€

Bestemmingsreserve Corporate Marketing
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

5.000
-

5.000

Stand per 31 december

5.000

5.000

Bestemmingsreserve Berg van de angst
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

10.000

-

Stand per 31 december

10.000

-

De reserve is getroffen in het boekjaar 2019 voor kosten voor Corporate Marketing.
Deze reserve zal de komende jaren benut worden.

De activiteiten voor het project Berg van de angst wordt in 2021 afgerond. Het bedrag van de
bestemmingsreserve ziet op de bedragen die in 2021 nog worden uitgegeven ter afronding van het
project. De overeenkomsten met de uitvoerders van deze activiteiten zijn in 2021 afgesloten.
2020
€

2019
€

52.258
19.889
-15.000

37.468
14.790
-

57.147

52.258

6 Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Toevoeging aan bestemmingsreserves
Stand per 31 december
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KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2020
€

31-12-2019
€

3.956

4.529

3.007

2.879

64.417
7.000
4.728
1.932

48.925
6.500
3.734
3.983

78.077

63.142

7 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
8 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
9 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidiegelden
Accountantskosten
Vakantiegeld
Overige schuld

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
De aard van niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichting van onroerende zaken is
circa € 10.000.
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa
De stichting ontvangt jaarlijks structurele subsidiebijdragen van de Gemeente Zwolle en de Provincie
Overijssel. In 2020 heeft de stichting aan structurele subsidies een bedrag ontvangen
van € 261.402
De gemeente Zwolle heeft vanaf 2016 een structurele subsidie toegezegd van € 50.000 per jaar.
De provincie Overijssel heeft een structurele subsidie van € 412.000 toegezegd voor de jaren 2019 en
2020, waarvan € 211.000 in 2020 is ontvangen.
In de afgelopen kunstenperiode 2017-2020 heeft de stichting structurele subsidie van bovengenoemde
partijen ontvangen (zijnde Provincie Overijssel en Gemeente Zwolle) en op basis van de vele
gesprekken die er met deze partijen zijn, is het bestuur positief gestemd over het verkrijgen van
toekomstige financiering van de activiteiten. Er start in 2021 weer een nieuwe 4 jaars kunstenperiode.
Er is vertrouwen in de continuïteit van de stichting, maar mochten de subsidienten voor de nieuwe
periode andere keuzes maken en de subsidies beëindigd worden, dan heeft de stichting voldoende
middelen om de dan lopende verplichtingen af te wikkelen.
De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd
op de veronderstelling van de continuïteit van de stichting.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Exploitatie
2020
€

Begroting
2020
€

Exploitatie
2019
€

7.498
36.987

9.000
84.240

31.952
56.607

44.485

93.240

88.559

Directe opbrengsten
Uitkoopsommen producties
Publieksinkomsten binnenland

7.498
-

9.000
-

31.952
-

Totaal

7.498

9.000

31.952

Overige opbrengsten
Bijdrage coproducenten
Educatie
Werkzaamheden t.b.v. derden
Donaties en giften

24.779
10.389
1.200
619

73.740
5.500
4.500
500

19.820
5.078
3.368
28.341

Totaal

36.987

84.240

56.607

211.402
50.000
20.000
81.008

206.074
50.000
38.709
93.925

206.074
50.000
47.231
72.925

362.410

388.708

376.230

Meerjarige incidentele subsidie Provincies
Provincie Overijssel

211.402

206.074

206.074

Totaal

211.402

206.074

206.074

Structurele subsidie Gemeente
Gemeente Zwolle

50.000

50.000

50.000

Totaal

50.000

50.000

50.000

20.000
-

20.000
18.709
-

2.500
44.731
-

20.000

38.709

47.231

10 Eigen opbrengsten
Directe opbrengsten
Overige opbrengsten

11 Subsidies
Meerjarige incidentele subsidies Provincies
Structurele subsidie Gemeente
Subsidies uit private middelen
Subsidies uit publieke middelen

Subsidies uit private middelen
Stichting Dioraphte
Bijdrage overige fondsen
Totaal
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Exploitatie
2020
Subsidies uit publieke middelen
Fonds Podiumkunsten (nieuwe makersregeling Tim
Hammer)
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel
Gemeente Zwolle
Totaal

Begroting
2020

Exploitatie
2019

€

€

€

31.008

48.925

48.925

25.000
20.000
5.000

25.000
20.000
-

20.000
4.000

81.008

93.925

72.925

De totale opbrengsten wijken af van de begrote bedragen. De oorzaak van deze afwijkingen is gelegen
in de gevolgen voor de culturele sector van het uitbreken van de Coronapandemie. Producties zijn in
veel opzichten gewijzigd, verschoven, in kleinere omvang doorgegaan of doorgeschoven naar 2021.
De afwijking tussen de begroting van de bijdrage coproducenten wordt veroorzaakt doordat in de
begroting bedragen waren opgenomen die zag op kosten van circa 23.000 die door de coproducent zelf
gedragen zijn.
12 Lonen
Directie
Bureau
Marketing en Publiciteit
Fondsenwerving
Ziekteverzuimverzekering
Arbodienst
Werving

58.315
56.140
30.572
3.811
5.541
-

52.943
62.621
27.994
16.512
4.000
-

81.687
44.417
23.667
2.993
3.624
393
143

154.379

164.070

156.924

In de personeelskosten per functie zijn opgenomen de bruto lonen en salarissen, sociale lasten en
pensioenpremies.
De stichting heeft een pensioenregeling afgesloten met het Bedrijfstakpensioenfonds
PFZW Pensioenfonds Zorg & Welzijn. De opgebouwde aanspraken worden steeds in het betreffende
kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen.
De pensioenregeling betreft een geïndexeerde middelloonregeling. Op basis van de
uitvoeringsovereenkomsten heeft de stichting bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.
De beheerlasten personeel zijn lager uitgevallen doordat minder externe medewerkers zijn
ingeschakeld. Het eigen personeel van de stichting is in het boekjaar meer gaan werken ter opvang van
de lagere inzet van externe mederwerkers. Een tijdelijk contract van de secretaresse is niet verlengd.
De verzuimverzekering daarentegen was hoger dan begroot gezien het verzuimverleden in 2018 en de
risicofactor van de culturele sector. Verder is de arbodienst in 2020, net als de
ziekteverzuimverzekering, ondergebracht bij Achmea Zilveren Kruis.
Gemiddeld aantal werknemers
2020
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers
2019

2,41
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

2,91
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13 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen
14 Overige lasten
Beheerslasten materieel
Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel

Beheerslasten materieel
Corporate marketing
Reis-, verblijf- en representatiekosten
Huisvestingskosten (inclusief telefoonkosten en inrichting)
Accountantskosten
Automatisering
Administratiekosten
Verzekeringen
Kantoorkosten
Overige kosten

Exploitatie
2020
€

Begroting
2020
€

Exploitatie
2019
€

860

-

860

48.590
125.858
47.319

54.700
180.441
82.496

56.386
172.884
72.945

221.767

317.637

302.215

13.862
5.195
10.095
5.540
5.425
4.000
2.937
1.243
293

15.000
10.000
11.000
6.000
5.500
3.200
3.000
1.000
-

17.256
10.784
9.421
5.460
5.452
3.888
2.937
829
359

48.590

54.700

56.386

De beheerlasten materieel zijn lager uitgevallen. De reis- en verblijfkosten van kantoormedewerkers zijn
ruim gehalveerd, aangezien conform de voorschriften het afgelopen jaar (vanaf 15 maart 2020) zoveel
mogelijk vanuit huis werd gewerkt. De kantoorkosten zijn echter hoger dan begroot door de
notariskosten voor het wijzigen van de statuten in verband met de naamswijziging en verhoogde
bankkosten.
Activiteitenlasten personeel
Medewerkers producties
Deskundigheidsbevordering
Marketingadviseur
Onkostenvergoeding makers
Workshops en masterclasses
Educatie
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94.198
14.375
2.579
2.463
1.869
10.374

146.941
15.000
5.000
3.000
2.500
8.000

136.838
9.018
10.885
2.830
4.303
9.010

125.858

180.441

172.884
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Activiteitenlasten materieel
Producties
Marketing

Exploitatie
2020

Begroting
2020

Exploitatie
2019

€

€

€

32.998
14.321

66.726
15.174

47.319

69.996
12.500
~
'
82.496

47.319

82.496

Ontvangen verzekeringsuitkering

81.900
-8.955
72.945

De activiteitenlasten personeel en materieel liggen lager dan begroot, door de verschuiving van
meerdere projecten naar 2021, zoals het #verbindt-project Bruisende Buren: De Kringlopera en het
grootste deel van het #leert-project Proeftuin Talent in Ontwikkeling: Bokser. Tevens is de reprisetour
van This is not a fairy tale gehalveerd door de sluiting van de theaters. Er zijn extra kosten gemaakt op
het gebied van marketing voor de aanpassing van drukwerk voor de #speelt-producties.
Zwolle, 19 maart 2021
Stichting KASKO, Huis voor muziektheater

K. Netten

Directeur
Ondertekening be

ur:
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secreta ri
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penningmeester
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OVERIGE GEGEVENS

MEDEDELING OMTRENT HET ONTBREKEN VAN DE ACCOUNTANTSVERKLARING

STATUTAIRE REGELING OMTRENT DE BESTEMMING VAN DE WINST
De stichting heeft geen winst tot doel, in de statuten is derhalve ook niets omtrent
winstbestemming bepaald.
Bij ontbinding van de stichting wordt een eventueel batig saldo uitgekeerd aan een door
het bestuur bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen rechtspersoon, instelling of
organisatie waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de
stichting.
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur is het resultaat over
2020 verdeeld zoals is opgenomen op pagina 37 van de jaarrekening.
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