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Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van Stichting Kameroperahuis te
Zwolle.
BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Kameroperahuis te Zwolle
beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met 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.
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.

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 oorden 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. ln deze
voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid
opgenomen.
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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 Kameroperahuis per 31 december 2018 ad€ 127.468 en van het resultaat over 2018 ad
€ 19.172.
Beperking verspreidingskring
Deze jaarrekening met daarin opgenomen de beoordelingsverklaring is bestemd voor Stichting
Kameroperahuis en de Gemeente Zwolle en dient, zonder onze toestemming, niet te worden verspreid
aan of te worden gebruikt door anderen.

ALGEMEEN
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
- J.W. Wiggers (voorzitter);
- T.M. Klaphake (secretaris);
- A.G. Smink (penningmeester) en
- O.B. Adema {bestuurslid) tot en met 26 april 2018
- I.T.J. Grimm {bestuurslid) met ingang van 20 juni 2018.
Het bestuur heeft de dagelijkse leiding in handen gegeven aan mevrouw A.S. Reitsma (directeur tot en
met 30 juni 2018), mevrouw H. Soepenberg (zakelijk leider vanaf 1 juli 2018) en mevrouw K. Netten
(artistiek leider vanaf 1 juli 2018).
Resultaatanalyse
Resultaatverhogend
109
274

Hogere brutowinst
Hogere subsidies

383
Resultaatverlagend
14
347

Hogere beheerslasten personeel
Hogere overige lasten

361
22

Stijging van het resultaat
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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 2018 in verkorte vorm.
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Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen
Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo= werkkapitaal

35

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,
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Gecombineerd bestuur· en activiteitenverslag
Stichting Kameroperahuis
Karin Netten, artistiek leider
Hannah Soepenberg, zakelijk leider
Jan Willem Wiggers, voorzitter bestuur
Maart 2019

Stichting Kameroperahuis
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Inleiding
Sinds de oprichting in 2007 ondersteunt Kameroperahuis jonge toptalenten in het maken en uitvoeren
van eigentijds muziektheater. Kameroperahuis begeleidt jonge professionele schrijvers, componisten,
regisseurs, zangers, musici en vormgevers en helpt ze binnen een talentontwikkelingstraject van drie jaar
hun artistieke signatuur verder te ontwikkelen. Daarbij worden de makers gestimuleerd een stevig
netwerk op te bouwen en te onderhouden en samenwerkingen tot stand te brengen die disciplineoverstijgend zijn. ln telkens wisselende samenstellingen werken zij aan eigentijdse producties en
projecten. Kameroperahuis daagt jonge muziektheatermakers uit om hun talent zo breed mogelijk in te
zetten in de samenleving. Dit doen we binnen vier pijlers: we spelen in theaters en op festivals #speelt,
zetten onze creativiteit in bij organisaties en bedrijven #werkt, op scholen #leert en in de gemeenschap
#verbindt.
2018 stond in het teken van een aantal belangrijke ontwikkelingen. Zo nam directeur Annemarie Reitsma
in juni afscheid van Kameroperahuis en droeg zij het door haar opgerichte Kameroperahuis over aan de
tweekoppige directie: artistiek leider Karin Netten en zakelijk leider Hannah Soepenberg. We
organiseerden een bijeenkomst in Theater de Spiegel waarbij we samen met Annemarie, makers en
betrokkenen uit het werkveld, stil stonden bij de betekenis die ze het afgelopen decennium aan de
beginnende carrières van jonge makers heeft gegeven.
Tevens gaat 2018 de boeken in als een vruchtbaar jaar met maar liefst 6 premières, waaronder 'Een
Kersentuin' en het grootschalige locatieproject 'Welstaat' te Frederiksoord (Drenthe). Naast deze grotere
producties konden makers hun signatuur ook verder ontwikkelen in kleinere settingen, zoals bij 'SPRUIT'.
Tot slot werd in 2018 onze begeleidingsmethodiek in kaart gebracht door een extern onderzoeker, wat
ons in staat stelde onze positionering en manier van talent ontwikkelen aan te scherpen.
Het verheugt ons dat samenwerkingspartners ons goed weten te vinden en er daardoor in 2018
bijzondere kansen voor onze makers ontstonden. Kameroperahuis wordt inmiddels regelmatig benaderd
als expert op het gebied van het ontwikkelen van hedendaags muziektheater, het begeleiden van jong
talent en het verbinden van diverse doelgroepen. Om die reden treden we, naast het produceren van
eigen voorstellingen, ook op als coproducent of als samenwerkingspartner. Als samenwerkingspartner
denken we mee over het concept van een productie en begeleiden we de via ons betrokken makers. Als
coproducent komt daar voor Kameroperahuis de eindverantwoordelijkheid voor het artistieke resultaat
bij. ln het activiteitenverslag is steeds weergegeven welke rol wij op dit gebied vervulden. Tevens is bij de
cast & crew met roze weergeven welke makers van Kameroperahuis betrokken waren bij de activiteiten.
ln dit verslag kunt u meer teruglezen over de makers van Kameroperahuis en onze
begeleidingsmethodiek. Tevens vindt u het activiteitenverslag en informatie over de organisatie, het
bestuur, een toelichting op de jaarcijfers en de marketinginzet.

Afscheid Annemarie Reitsma
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Talentontwikkeling
We hebben 2018 benut om onze begeleidingsmethodiek beter in kaart te brengen. Daartoe vroegen wij
onderwijskundige Iris van der Kamp een onderzoek uit te voeren. Zij sprak met de kantoormedewerkers,
makers, oud-makers en coaches en werkte op basis van deze gesprekken de methodiek uit in het
onderzoeksrapport: 'Begeleidingsmethodiek van Kameroperahuis' (18 dec 2018). Op basis van de
onderzoeksresultaten hebben we tevens onze signatuur aangescherpt. ln dit hoofdstuk presenteren we
onze methodiek in hoofdlijnen.

Positionering
Kameroperahuis is gevestigd in Zwolle. Onze pijler #speelt vormt het artistieke hart van Kameroperahuis
en geeft ons landelijke zichtbaarheid (voor visuele weergave zie onder). Voor de pijlers #werkt, #leert en
#verbindt is een regionale binding van belang en daarom zijn we sterk verankerd in Noord- en OostNederland. Met onze vier pijlers zijn we landelijk een unieke koploper in het veld van productiehuizen en
talentontwikkeling. We voelen ons thuis bij de recente verschuivingen in het cultuurbeleid: we geven
vorm aan talentontwikkeling in de regio, maar verliezen hierbij de intrinsieke waarde van kunst niet uit
het oog. Onze ambitie is vanaf 2021 opnieuw landelijk gefinancierd te zijn en van daaruit ons werk voor
muziektheatermakers voort te zetten.

,Speelt

,e#leert

#Werkt

cJ
#verbindt
Ontwerp: Jet van der Horst

I

Jetswerk

Onze missie
Kameroperahuis vormt als productiehuis voor muziektheatermakers de brug tussen de opleiding en een
zelfstandige beroepspraktijk. ln een meerjarig ontwikkelingstraject op artistiek, zakelijk en persoonlijk
vlak maken we toptalenten bewust van hun rol en positie als kunstenaar in de samenleving. Ze
ontwikkelen het vermogen om muziektheater te differentiëren naar verschillende doelgroepen.
We staan voor de kernwaarden: kwaliteit, interdisciplinair, maatwerk, groei en samenlevingsgericht.

9

Onze visie
Bij Kameroperahuis staat de muziektheatermaker centraal. We voorzien in een veilige, collegiale en
inspirerende omgeving waarin onze makers kunnen groeien en bieden ze een netwerk van mede-makers
en opdrachtgevers. We dagen ze uit hun signatuur te verbreden en te verdiepen door interdisciplinair
samen te werken binnen onze 4 pijlers (#speelt, #werkt, #leert en #verbindt). Dit ontwikkelingstraject stelt
de makers uiteindelijk in staat om zowel autonoom als vraaggericht te werken.

Signatuur
Kameroperahuis werkt met een mix van muziekgenres. Er is in de producties ruimte voor klassieke muziek
op een onalledaagse manier. Kameropera is de oorsprong van Kameroperahuis. Inmiddels zijn - in
aansluiting bij ontwikkelingen in de maatschappij en bij makers en publiek - de muziekgenres verbreed.
Kameroperahuis is:
o een productiehuis
o voor muziektheater met ruimte voor het klassieke geluid
o met sociale betekenis (samenlevingsgericht, actueel)

Maatschappelijke waarde van Kameroperahuis
Kameroperahuis helpt bij de ontwikkeling van een generatie makers die breed inzetbaar is en in staat is
om muziektheater naar verschillende doelgroepen te differentiëren. Er is bij ons ook ruimte voor
uitvoerenden die zich als muziektheaterperformer willen ontwikkelen of hun ambitie als maker willen
verkennen. Door het maken van verschillende producties bereiken we uiteenlopende doelgroepen, van
de traditionele muziektheaterliefhebber (#speelt) tot mensen uit wijken en buurten (#verbindt), en van
medewerkers van bedrijven (#werkt} tot leerlingen van middelbare scholen en studenten van
kunstvakopleidingen (#leert). We stimuleren interesse in kunst en cultuur, bieden de mogelijkheid om
talenten te ontdekken, nodigen via onze producties uit tot reflectie en laten mensen genieten van onze
eigentijds producties.

Welstaat

I

Foto: Erik Franssen
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Makers & wisseling van de wacht
ln 2018 waren 15 makers aan Kameroperahuis verbonden. ln tegenstelling tot 2017, vonden er geen grote
wisselingen in de groep makers plaats. ln 2018 sloten we het door het Fonds Podiumkunsten
gefinancierde ontwikkelingstraject van Mart van Berckel af met de productie 'Een Kersentuin'. ln 2018
namen we enkel afscheid van Anne-Minke Meijer (docent drama, productieleider) en verwelkomden we
een nieuwe regisseur en een componist.
Op 12 en 15 november hielden we selectiegesprekken voor een nieuwe regisseur en componist. Na een
nauwkeurige selectie op basis van onze selectiecriteria, nodigden we zeven regisseurs en zes componisten
uit voor een selectiegesprek. De selectiecriteria zijn:
o tussen de Oen 5 jaar afgestudeerd van een kunstvakopleiding
o een stevige motivatie om het genre muziektheater binnen onze vier pijlers verder te ontwikkelen.
De selectiegesprekken vonden plaats met artistiek leider Karin Netten en huidige makers: Céline Hoex
(regisseur), Tim Hammer (maker), Warre Simons (componist) en Wessel de Vries (schrijver).
Na

deze

gesprekken

hebben

we

regisseur

Kenza

Koutchoukali

en

componist

Renán Zelada aangenomen. Kenza Koutchoukali is in 2014 afgestudeerd aan de HKU Master of Education

in Arts. Na haar opleiding volgde ze bij De Nationale Opera een tweejarig talenttraject. Renán Zelada
studeerde compositie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en volgt momenteel nog de Master
Composing for Film aan het Conservatorium van Amsterdam.
Gemiddeld zijn makers 3 jaar aan Kameroperahuis verbonden. Met iedere maker waar we afscheid van
nemen voeren we een afsluitend gesprek. Tijdens dit gesprek kijken we terug op hun tijd bij
Kameropera huis en wordt het traject geëvalueerd. Ook vragen we of en hoe ze verder in de toekomst nog
betrokken willen zijn bij Kameroperahuis als ambassadeur en/of coach. De oud-makers vragen we dan
ook met enige regelmaat terug voor specifieke projecten of voor een masterclass of coaching van één van
onze huidige makers. Op die manier wordt kennis en ervaring overgedragen. Zo kwamen in 2018 oudmaker Sjoeke-Marije Wallenda I en Jorien Zeevaart terug voor #werkt-opdrachten.

Begeleiding makers
Wanneer nieuwe makers zich bij ons aansluiten, starten we met een gesprek om samen een persoonlijk
ontwikkelingsplan (POP) op te stellen. ln dit ontwikkelingsplan worden de leerdoelen en verwachtingen
in kaart gebracht en ontdekken we waar de makers zich op willen richten. Gedurende het traject wordt
met iedere maker een project op groeps- en/of individueel niveau geëvalueerd, maar vinden ook
tussentijdse gesprekken plaats op aanvraag van de maker. ln deze gesprekken komt het project in het
algemeen aan bod, reflecteren makers op de samenwerking met mede-makers en spelers en blikken zij
terug op hun artistieke resultaat. Artistiek leider Karin Netten heeft na afloop van iedere productie in 2018
evaluatiegesprekken gevoerd met de makers.
Naast de artistieke en persoonlijke begeleiding van Karin Netten, spelen ook de andere leden van kantoor
een rol in de ontwikkeling van de makers. Zo betrok marketing- en communicatiemedewerker Hanna van
der Leest de makers bij de publiciteitscampagnes. Verder hebben een aantal makers kennis en ervaring
opgedaan in het werven van fondsen en het bepalen van financiële kaders van hun projecten. Zij werden
daarin gecoacht door zakelijk leider Hannah Soepen berg.

Externe coaching
Op projectbasis wordt gekeken naar mogelijkheden voor het inzetten van externe begeleiding, specifiek
gericht op de ontwikkeldoelen van de maker. Kameroperahuis werkte het afgelopen jaar met zes externe
coaches:
Dramaturg Janine Brogt coachte Warre Simons en zijn team bij de realisatie van het concept voor 'Niet de
klucht van de koe', de coproductie van Kameroperahuis en het Grachtenfestival in 2018.
11

Dramaturg Cecile Brommer coachte schrijfster Sara van Gennip op het gebied van dramaturgie voor de
voorstelling Welstaat
Erik-W ard Geerlings coachte Sara van Gennip bij het schrijven van W elstaat en schreef mee aan het script.
Regisseur Sanne van Rijn en dramaturg Florian Helwig waren de vaste coaches voor Mart van Berckel
gedurende zijn tweejarige traject vanuit de Nieuwe Makers regeling van Fonds Podiumkunsten. Daarnaast
was Florian Hellwig als dramaturg betrokken bij 'Een Kersentuin'.
Joyce Tuut coachte de makers van Kamero pera huis (Stan Verberkt en Celine Hoex) en Theaterschip tijdens
het ontwikkelen en uitvoeren van 'Storm in mijn hoofd'.

Makersdagen
Drie à vier keer per jaar organiseren we een zogenaamde 'makersdag'. Tijdens deze dag komen alle
makers bij elkaar op kantoor of op een bijzondere locatie voor een speciaal programma. De precieze
invulling van de dag wordt afwisselend bepaald door de makers of door de directie van Kameroperahuis.
Centraal tijdens deze dagen staat in ieder geval uitwisseling, verdieping en inspiratie op vakinhoudelijk
gebied, kunstenaarschap en talentonwikkeling.
We hebben in 2018 vier keer een makersdag georganiseerd. De eerste makersdag werd op 10 januari
georganiseerd door scenograaf Vers Selhorst en kostuumontwerper Eleftheria Lavdaki. Zij namen de
makers mee in de wereld van de beelden en lieten ze op een andere manier naar beeld kijken en daarover
nadenken. De tweede makersdag bestond uit een bezoek aan de voorstelling 'Das Floss der Medusa' op
24 maart tijdens het Opera Forward Festival in Amsterdam. Na afloop bespraken we gezamenlijk de
voorstelling en voerden we een groepsgesprek over artistieke drijfveren.
De derde makersdag vond plaats op 14 juni en werd ingevuld door de twee componisten uit de groep
makers: Warre Simons en Stan Verberkt. Zij gaven de groep makers een inkijkje in het componistenbrein.
ledere maker heeft gedurende de dag een eigen korte compositie gemaakt die werd gespeeld door de
aanwezige uitvoerenden. Tijdens de vierde en tevens laatste makersdag van 2018 op 10 december,
daagden performers Lau rien van Rijswijk en Merlijn Runia de groep makers uitinspiratie materiaal te delen
en van gedachten te wisselen over wanneer je mag/kunt spreken van 'goed spel'.
Makers per 01-01-2019
Startdatum Maker
01-03-2017 Celine Hoex

Geb jaar

Discipline

Woonplaats

1991

Regisseur

Amsterdam

01-11-2013 Doriene Marselje
01-06-2017 Eleftheria Lavdaki

1989

Muzikant (harp)

Amsterdam

1991

Kostuumontwerpster

Nieuwegein

01-11-2017 Eva Traa
21-11-2018 Kenza Koutchoukali

1988
1988

Muzikant (viool)

Amsterdam

Regisseur

Utrecht

01-06-2017 Laurien van Rijswijk
01-01-2016 Mart van Berckel

1989

Actrice

Amsterdam

1995

Regisseur

Arnhem

01-06-2017 Merlijn Runia

1984

Zangeres (Mezzo)

Amsterdam

21-11-2018 Renán Zelada Cisneros

1993

Componist

Amsterdam

01-06-2017 Roel Goedhart
01-01-2016 Sara van Gennip
01-02-2016 Stan Verberkt

1987

Muzikant (gitaar)

Amsterdam

1987

Schrijfster

Utrecht

1987

Componist

Utrecht

01-01-2013 Tim Hammer

1989

Performer/muzikant

Arnhem

01-01-2016 Vera Selhorst
06-05-2015 Warre Simons

1992

Vormgeefster

Utrecht

1990

Componist

Amsterdam

01-06-2017 Wessel de Vries

1994

Schrijver

Amsterdam
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Activiteitenoverzicht 2018
Kameroperahuis #speelt
Doelstelling: Deze pijler vormt het artistieke hart van Kameropera huis. 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 Kameroperahuis zowel de gelegenheid on tenminste
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 Kameroperahuis de mogelijkheid om een
week lang vrijuit te experimenteren op een bijzondere locatie in Zwolle. Dit jaar mochten we gebruik
maken van De Statenzaal in Zwolle. Dit pand in neogotische stijl met een rijke cultuurhistorische
geschiedenis vormde wel een heel bijzonder decor die vormgever Vera Sel horst met een door haar
ontworpen lichtinstallatie nog beter naar voren wist te brengen. Lau rien van Rijswijk maakte op basis van
de film 'Gummo' een beeldende performance over een vergeten samenleving waar de tijd stilstaat.
Zangeres Merlijn Runia schreef voor de gelegenheid een nieuwe opera en schrijfster Sara van Gennip
bracht samen met violiste Eva Traa een hoorspel over Welstaat ten gehore. Het publiek liet zich met de
ogen dicht meevoeren naar een andere dimensie.
Regisseur Céline Hoex raakte gefascineerd door wat er met mensen gebeurt als ze bang zijn en ze zich
proberen ergens aan vast te klampen om zich staande te houden. Samen met laurien van Rijswijk maakte
ze een performance waarin twee mensen koste wat het kost 'Een Midzomernachtsdroom' van
Shakespeare willen opvoeren terwijl buiten de wereld vergaat. Bijzonder was ook de performance voor
slagwerk en dans die percussionist Mervyn Groot samen met paaldanseres en actrice Ytsje Rosier maakte.
De totaal verschillende disciplines vloeiden mooi in elkaar over en de wisselwerking van klank en
beweging. Regisseur Mart van Berckel gooide het over een andere boeg en nam het publiek mee in zijn
inspiratieproces en vertelde over het ontstaan van zijn voorstelling 'Een Kersentuin'. Tot slot ging Warre
Simons aan de slag met het medium film en Stan Verberkt stelde een gelegenheidsband samen: 'Haas en
de redder' bestaande uit violiste Eva Traa en drummer Bart van Gemert.
Deelnemende makers van Kameroperahuis
Céline Hoex (regisseur), Doriene Marselje (harpiste), Eva Traa (violiste), Laurien van Rijswijk (actrice),
Mart van Berckel (regisseur), Merlijn Runia (mezzosopraan), Mervyn Groot (slagwerker), Warre
Simons (componist, regisseur), Sara van Gennip (schrijfster), Stan Verberkt (componist)
Enkele reacties van het publiek:
o "Het was geweldig!
Vooral het hoorspel,
tranen in mijn ogen."
o "Kleurrijk en veel
variatie."
o "Dankjewel voor de mega
inspirerende avond!"

SPRUIT
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Foto: Erik Franssen

Blinden
ln het kader van het Nieuwe Makerstraject van regisseur Mart van Berckel maakte hij de voorstelling de
'Blinden' bij De Nieuwe Oost, samen met beeldend kunstenares Louise te Poele, componist Warre Simons
en acteur Thijs Bloothoofd. Het publiek werd uitgenodigd bij een bijzondere theatrale ervaring. Een avond
die zowel een tentoonstelling, hoorspel als een spektakelshow was. De makers lieten zich inspireren door
het surrealisme in het toneelstuk 'De Blinden' van Maeterlinck (1890) en het werk van schilder René
Magritte. Liefdevol en met humor namen zij ons kijkgedrag in een wereld vol beeldschermen en oordopjes
onder de loep en deden ze een poging om het publiek met nieuwe ogen naar de wereld te laten kijken.
Cast & crew
Componist Warre Simons I Regie Mart van Berckel I Beeld Louise te Poule I Spel Thijs Bloothoofd
Stemmen: Nadia Amin, Marisa van Eyle, Marit Hooijschuur, Tom Jaspers, Bart Kiene, Arnout Lems
Lichtontwerp Rob Daanen I Dramaturgie Sarah Goorhuis (stage) I Dramaturgisch advies Florian Hellwig
Regieadvies Sanne van Rijn I Producent De Nieuwe Oost I Samenwerkingspartner Kameropera huis

I
I
I

ln de pers:
o
Een zeer geslaagd theatraal experiment" - Theaterkrant
11

Een Kersentuin
De voorstelling 'Een Kersentuin' is een bewerking van de toneelklassieker 'De Kersentuin' van Tsjechov.
ln Een Kersentuin, zien we Ljubov (Juul Vrijdag) in de laatste hallucinante momenten voor haar dood. Deze
aan lager wal geraakte adellijke dame klampt zich vast aan alles wat er niet meer is. Langzaam verliest ze
de grip op haar herinneringen. Hoogte- en dieptepunten flitsen als een grillig en muzikaal revue-requiem
aan haar voorbij. Een tragikomische voorstelling over tijd, vergankelijkheid en herinneringen. Over angst
voor de toekomst en het idealiseren van je verleden. De voorstelling ging in première bij de NJO
Muziekzomer in Gelderland. Het Nationaal Jeugd Orkest droeg tevens de componist en enkele musici aan.
'Een Kersentuin' vormde de slotvoorstelling van het FPK- Nieuwe Makerstraject van Mart van Berckel. De
voorstelling zal in 2019 nog op diverse plekken in het land te zien zijn.
Cast & crew
Tekst Geïnspireerd op 'De Kersentuin' van Anton Tsjechov I Regie Mart van Berckel l Muzikale leiding Tijn
Wybenga I Dramaturgie Florian Hellwig I Scenografie Vera Selhorst I Kostuums Eleftheria Lavdaki l
Regieassistentie Merit Vessies (stage ArtEZ) I Spel Juul Vrijdag, Laurien van Rijswijk, Tim Hammer, Roel
Goedhart, Eva Traa, Beppie Schalken en Alexander Schuitema (stagiair). l Producent Kameroperahuis I
Samenwerkingspartner Nationaal Jeugd Orkest
ln de pers:
o "Van Berckel en
Kameroperahuis [hebben]
met deze expressieve 'Een
Kersentuin' wel een
interessante bijdrage
geleverd aan het
Tsjechov-repertoire. 11 o

***
8WEEKLY
De voorstelling [ ... ] biedt

11

een mooi zicht op de
betekenis en de tragiek
van herinneringen." -

*** Theaterkrant

Een Kersentuin
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Reprise De Balts
ln 2018 ging de voorstelling 'De Balts' op een reprisetournee langs Internationaal Pop Arts Festival en
Oeral. Deze voorstelling werd in 2017 ontwikkeld door Mirthe Dokter en Tim Hammer voor Noorderzon
Performing Arts Festival Groningen. Daarna ging het mee op tournee met het reizende festivalprogramma
'Het W ilde Oosten', een coproductie van Kameroperahuis en De Nieuwe Oost. ln de montagevoorstelling
'De Balts' tonen Mirthe en Tim eigen versies van baltsgedrag. Elke diersoort gaat weer anders om met
verovering en verleiding. Na het traject bij Kamero pera huis ging de productie nog zelfstandig op tourn ee
naar o.a. de Zwarte Cross.
Cast & crew

Concept & spel Mirthe Dokter en Tim Hammer

I

Regie Karin Netten

I

Producent Kameroperahuis

ln de pers:
o "De Balts van Mirthe Dokter en Tim Hammer is een zeer vermakelijke biologieles, gestoken in
een vorm die niet louter objecttheater, theatercollege, muziektheater of performance is, maar
dat allemaal tegelijk en meer." - *** Theaterkrant
Niet de klucht van de koe
ln augustus 2018 was het 400 jaar geleden dat de dichter en toneelschrijver Gerbrand Adriaenszoon
Bredere overleed. Als eerbetoon maakten we in samenwerking met het Grachtenfestival rondom de drie
hoofdpersonages uit zijn beroemdste werk, 'De Klucht van de Koe' een gloednieuwe opera. Echter
ontwaakt in deze nieuwe versie het iconisch drietal in een absurde prog-rock opera. Schrijfster Lisanne
van Aert, componist Brechtje van Dijk en regisseur Warre Simons brachten met deze eigenzinnige
voorstelling een ode aan dichter en toneelschrijver Gebrand Adriaenszoon Bredero. Kameroperahuis
werd door het Grachtenfestival benaderd met de vraag of de jonge makers van Kameroperahuis een
nieuwe opera konden maken op basis van het werk van Bredero. Kameropera huis schoof regisseur Warre
Simons en mezzosopraan Merlijn Runia naar voren en begeleidde het proces samen met coach Janine
Brogt.
Cast & crew
Componist Brechtje van Dijk I Tekst Lisanne van Aert I Regie Warre Simons I Decor, kostuums en licht
Rosa Schützendorf I Coaching Janine Brogt I Spel Merlijn Run ia, David Visser en Laetitia Gerards I Muziek:
Remco Menting (drums, percussie), Jornt Duyx (elektrische gitaar, drums), Dodó Kis (EWI, blokfluiten),
André Lourenco (klavecimbel), Miron Andres (viola da gamba) I Coproductie Grachtenfestival &
Kameroperahuis
ln de pers
o "Merlijn Runia is een
heel bijzondere koe, die
meer lijkt op een schattig
meisje met uiers, dan op
een dier. Zij speelt
subtiel, als zij aan het
einde van de opera naar
de stad mag zie je aan
haar dat zij nu al weet
dat zij straks terug zal
verlangen naar haar
weiland."-***
Theaterkrant

Niet de klucht van de koe
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Welstaat
ln september maakten we in Frederiksoord, de oudste Vrije Kolonie van Nederland, de sprookjesachtige
locatievoorstelling 'Welstaat'. Deze voorstelling was geïnspireerd op de historie van de Maatschappij van
Weldadigheid - die in 2018 200 jaar bestond - maar bracht een compleet nieuw verhaal. De
muziektheatervoorstelling ging over het fictieve oord Welstaat. ln dit oord leefde eens een gemeenschap
vredelievend samen onder leiding van de wonderschone Hannah. Sinds haar overlijden is Welstaat
veranderd. De rijkdom neemt af en de ooit zo hechte gemeenschap dreigt in drie clans uiteen te vallen.
Om ervoor te zorgen dat de gemoederen niet nog hoger oplopen, besluiten de bewoners Welstaat te
koop te zetten. De bezoeker werd als potentiële koper welkom geheten op de 'open huizen dag' van
Welstaat. Bij de start van de voorstelling werd het publiek verdeeld in negen groepen. Elke groep maakte
deel uit van één van de drie clans, die allemaal een eigen idee hebben over de toekomst van Welstaat.
Het publiek werd door de acteurs meegenomen op een theatrale route langs verschillende
(rijks)monumenten en zo werd het publiek zelf onderdeel van de voorstelling op deze historische plek.
Welstaat maakte, samen met kunstmanifestatie Into Nature, onderdeel uit van het hoofdprogramma van
Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018
De hoofdrollen werden vertolkt door de bekende acteurs Bas Keijzer en Heike Wisse. De cast bestond
verder uit 9 professionele acteurs, 5 beroepsmusici, 120 koorleden, 60 orkestleden, 9 jonge acteurs en 46
lokale (amateur)spelers.
Welstaat werd op verzoek van de provincie Drenthe ontwikkeld. Het werd een grootschalige
locatievoorstelling waarbij makers van Kameroperahuis gekoppeld werden aan makers die hun sporen al
ruimschoots verdiend hebben (componist, regisseur, hoofdrolspelers, schrijver). De productie vond plaats
in de openlucht en kende negen uitvoeringen voor publiek. Eén voorstelling moest vanwege onweer
helaas worden afgelast.
Welstaat had een verbindend karakter en daartoe gaven we veel deelnemers uit de omgeving en jong
acterend talent de kans om te participeren en ervaring op te doen. Tevens verbond Stichting Beringer
Hazewinkel haar naam aan een stimuleringsprijs waarbij plaatselijk talent Jeanine De Herdt in het zonnetje
werd gezet en een werksessie met de componist kreeg aangeboden. Daarnaast ontwikkelden we ook een
educatieprogramma voor 4e_jaars leerlingen havo/vwo met het vak CKV (zie #leert). Voor Welstaat
werkten we samen met een veelheid aan partners zoals de Maatschappij van Weldadigheid, provincie
Drenthe, Gemeente Westerveld, LF2018, Garage TOI, Marketing Drenthe, Floralia Corso Frederiksoord,
Rabe Theater de Meenthe, Stichting Weldadig Oord en ondernemers uit de omgeving.
ln samenwerking met EMC Cultuuronderzoeken hebben we een publieksonderzoek opgezet. Na afloop
verstuurden we een enquête naar de bezoekers en dit leverde uiteindelijk 360 reacties op. Bezoekers
gaven ons positieve feedback en gaven als totaalcijfer voor de voorstelling gemiddeld een 7,9. Vooral het
gebruik van de verschillende locaties werd positief beoordeeld: 62% van de respondenten beoordeelde
dit als zeer goed. Ook de combinatie van professionals en amateurs werd door 48% van de respondenten
als zeer goed beoordeeld. Tevens heeft 64% van de bezoekers uit de enquête te kennen gegeven het
gebied naar aanleiding van het bezoek aan Welstaat nog eens te willen bezoeken.
Cast & crew
Tekst Sara van Gennip en Erik Ward Geerlings I Componist Jan Pieter Koch I Regie Pepijn Cladder I Coregie Céline Hoex I Soundscapes Stan Verberkt I Scenografie Vera Selhorst en Elke van de Loo (stage) I
Kostuums Eleftheria Lavdaki en Emmy Hermans (assistent) I Geluidsontwerp Koos Wolters I
Lichtontwerp Robbert Groen I Muziek Rombout Stoffers (muzikaal leider en slagwerk), Roel Goedhart
(gitaar}, Antonis Pratsinakis (cello), Doriene Marselje (harp), Daniël van der Duim (toetsen) I Spel Bas
Ke ijzer, Heike Wisse, Jorien Zeevaart, Lusanne Arts, Lau rien van Rijswijk, Anne Freriks, Tim Hammer, Robin
Kuiper, Jasper van Hofwegen, Bart Klop, Alexander Schuitema (stage ArtEZ). I Hulpgidsen Charlotte van
Gelder (stage Deltion Artiestopleiding) en spelers van Brandstof, Het Theater-Tussenjaar van Garage TOI:
Wies Janssen Holleboom, Rosa Los, Rick Naaijer, Auke Huizinga, Sophie Luiken, Femke Brinksma, Jente
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I Directie koor en muziekvereniging Angélica Braam en Maarten
Projectleiding P22, Jeanet Hacquebord I Producent Kameroperahuis

Taborsky, Nikki Offringa, Dajo Malfiet

Gal

I

ln de pers:
o

"Hoewel het verleidelijk is de overtuigende Keijzer en voortreffelijk zingende Zeevaart veel lof
toe te zwaaien, valt vooral de collectiviteit op. Kameroperahuis - uit Zwolle, wel zo verfrissend
ter afwisseling van de Groninger greep op de theaterwereld in Drenthe - heeft een knappe
balans gevonden tussen (semi-)professionals en amateurs uit de regio. Met name de intiem

****

o

o

zingende Witte Wieven op de corsokar en het massale slotkoor maken indruk." Dagblad van het Noorden
"Welstaat eindigt prachtig, massaal. De wijze waarop de 11 professionele acteurs, 5
beroepsmusici, 120 koorleden, 60 orkestleden, 9 acteurs-in-opleiding en 46 fokale spelers voor
het slotakkoord zorgen is indrukwekkend." - Meppeler Courant
"ln het prachtige Sterrebos, in het donker magisch verlicht en in een indrukwekkend decor,
komen alle groepen weer samen om een groots einde te aanschouwen en antwoord op de
vraag te krijgen of We/staat gered wordt of toch maar wordt platgegooid voor een
landingsbaan?" - Filter Groningen

Het Wilde Oosten
Het Wilde Oosten (HWO) is een jaarlijkse terugkerende wervelende festivalavond vol onbegrensde
nieuwe makers. De Nieuwe Oost en Kameroperahuis brengen deze talenten samen en geven ze een plek
om te experimenteren en nieuwe kruisbestuivingen te onderzoeken. Dit jaar was het de beurt aan Booi
Kfuiving, Mervyn Groot en Ytsje Rosier, Jante Wortel en Matthijs Buddingh en Tanny Nobel. Vanuit
Kameroperahuis deden Mervyn Groot en Ytsje Rosier mee met hun performance 'loops'. Zij maakten
tijdens SPRUIT af een proeve van loops en vervolgens ontwikkelden ze deze voorstelling verder voor
Amsterdam Fringe Festival en HWO. Na een geslaagde reeks tijdens HWO speelt loops in 2019 op
November Music.
Cast & crew
Makers Booi Kluiving, Mervyn Groot, Ytsje Rosier, Jante Wortel, Matthijs Buddingh en Tanny Nobel
Performers Baai Kluiving, Sara Miguelote, Mervyn Groot, Ytsje Rosier, Che Sheng Wu, Jante Wortel,
Matthijs Buddingh en Tanny Nobel I Regie: Stephanie van Batum I Lokale gasten Laurens Duyts
(Nijmegen), Roos Marijn Peperkamp (Arnhem), Micha Barteids (Zwolle), Oscar Rodenburg (Enschede),
Tiemen Hageman (Deventer), Shaheer M Bale (Diepenheim), Martje Wijers (Amsterdam), Bart Vaagt
(Doetinchem). I Coproductie De Nieuwe Oost & Kameroperahuis

LOOPS f Foto: Rik Engelgeer
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Kameroperahuis #werkt
Doelstelling: ln de pijler #werkt hebben we ons in 2018 gericht op kleinschaligere activiteiten dan in de

periode daarvoor. We lieten EMC Cultuuronderzoeken in 2018 een marktonderzoek naar de behoefte van
onze culturele interventies. Eind 2016 hadden we ons ten doel gesteld een programma te ontwikkelen
waarmee we - samen met onze ruimdenkende en enthousiaste makers - een frisse blik konden bieden op
vastgelopen processen bij bedrijven. EMC Cultuuronderzoeken ontwikkelde een vragenlijst die vervolgens
werd uitgezet via de kanalen van Regio Lokaal. Uiteindelijk vulden 61 respondenten de vragenlijst in. De
belangrijkste uitkomst was dat respondenten van grotere bedrijven aangaven dat ze bij het doorvoeren
van veranderingen in de organisatie liever met een erkende partij in zee te gaan. We besloten dan ook
deze aspiraties los te laten en de #werkt-activiteiten daarmee beter aan te laten sluiten op onze core
business: talentontwikkeling van muziektheatermakers. De makers van Kameroperahuis zijn in staat
interactiviteit en verdieping toe te voegen aan congressen en bijeenkomsten en feestelijkheden. Het mes
snijdt aan twee kanten: jonge makers leren van de zakelijke benadering en een verdienmodel
ontwikkelen, maar leren ook de meerwaarde van kunst en cultuur bij zakelijke bijeenkomsten in te zetten.
Bovendien vergroten deze activiteiten, zij het op kleine schaal, onze zichtbaarheid in Zwolle en Overijssel
en brengen we middels deze activiteiten op laagdrempelige wijze nieuwe doelgroepen in aanraking met
kunst en cultuur.
Aftrap dagtrip eventplanners Leeuwarden-Friesland culturele hoofdstad 17 mei 2018
Op donderdag 17 mei kwamen circa 20 eventpfanners (o.a. directiesecretaresses) en event-journalisten
(events.ni en Summit) samen voor een dagtrip naar Friesland. Ze startten in Sneek, voeren naar
Goëngahuizen, met de bus naar Sloten en vervolgens nog naar Hemelen. Zowel 'water' als 'cultuur'
stonden deze dag centraal. Onderweg was er ruimte voor enkele muzikale optredens. Kameroperahuis
verzorgde een poëtische kick-off en heette de eventplanners welkom om ze op een ludieke manier te
wijzen op de productie Welstaat.
Presentatie van theaterpact aan Gemeenteraad Zwolle
Op 22 juni presenteerde het Theaterpact, bestaande uit Theater Gnaffel, The Young Ones, Theatergroep
De Jonge Honden en Kameroperahuis, zich aan de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Zwolle. Voor
de gelegenheid had schrijver Wessel de Vries een monoloog geschreven die werd uitgevoerd door actrice
Laurien van Rijswijk. ln deze monoloog werd de raad meegenomen in de wereld van de ambitieuze jonge
maker met alle obstakels die bij het gehele proces van subsidieaanvragen en repeteren komen kijken.
Project Stemband
Op 20 oktober coachte oud-maker Jorien Zeevaart drie Zwolse koren: On Cue, Melodysingers en
Swingshift. Zij hadden Kameropera huis benaderd voor een gezamenlijke werksessie. Project Stemband is
ontstaan vanuit een gedeelde behoefte om meer contact met elkaar te hebben en van elkaar te leren.
Zowel op artistiek- als praktisch vlak. Tijdens deze werksessie werkte Jorien Zeevaart met de drie koren
aan hun vooraf ingediende leerdoelen rondom podiumpresentatie.
Management bijeenkomst provincie Gelderland en Overijssel.
De provincies Overijssel en Gelderland organiseerden op 15 november in de Zwolse theaters een
inspirerende management bijeenkomst met als hoofdthema samenwerking. Een middag om te kijken naar
meer opgavegericht werken in plaats vanuit de bestaande structuren. Kameropera huis was via de Zwolse
theaters benaderd om tijdens deze middag een interactieve workshop te organiseren rondom het thema
samenwerken en daarnaast een creatieve dagafsluiting te verzorgen. Oud-maker Sjoeke-Marije Wallenda I
gaf een workshop op basis van de Axenroos, een model waarbij je de interactie tussen mensen kan
typeren. Dit biedt een mooie kans om je eigen gedrag te bekijken en de effecten van dit gedrag op anderen
in te schatten. Schrijfster Sara van Gennip verzorgde de dagafsluiting met een 'Oogst van de dag'. Een op
de dag zelf geschreven poëtische beschouwing van een dynamische middag.
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Aftrap inspiratiemiddag Florion
Door de schoolvereniging Florian werden we gevraagd om een bijdrage te leveren aan de
inspiratiemiddag voor basisschoolleerkrachten van scholen die onder deze stichting vallen. De middag
vond plaats op 21 november in Zwolle en bestond uit een plenaire aftrap gevolgd door diverse workshops.
Het overkoepelende thema was: Hoe zet jij denkkracht aan bij kinderen? Oud-maker Sjoeke-Marije
W allenda! verzorgde een creatieve aftrap van de middag. Zij nam de docenten mee in hun eigen
verbeelding, liet de fantasie weer stromen, zette ze 'aan' en 'opende' ze voor de workshops van de
middag.
Meet Up van Club Cele i.s.m. gemeente Zwolle.
Voor de 'Meet Up' op 4 december van Club Cele rondom het Cultuurprofiel van regio Zwolle, werd
Kameroperahuis eveneens gevraagd voor de aftrap. Mezzosopraan Merlijn Runia bracht op geheel eigen
wijze haar interpretatie van het gedicht 'Experiment & Ernst' van Junte 'Sticks' met zang en bas spel.

Presentatie provincie Drenthe
Artistiek leider Karin Netten gaf samen met Anne de Jong, adviseur cultuur van de Provincie Drenthe, een
presentatie in Donderen tijdens de bijeenkomst 'Community art Drenthe'. Ze spraken over co-makerschap
tussen provincie en een culturele instelling, Kameroperahuis in dit geval. Welstaat werd als voorbeeld
genomen van hoe community art in Frederiksoord tot stand is gekomen, wat heeft gewerkt en wat niet
en wat de overheden (gemeente en provincie) hier wel en niet in hebben betekend.

Kameroperahuis #leert
Doelstelling: Kameroperahuis vindt het van belang dat jongeren uit het voorgezet onderwijs zo vroeg
mogelijk in aanraking komen met kunst en cultuur. Daarin zien we een rol weggelegd voor onze makers.
De makers van Kameroperahuis staan nog relatief dicht bij deze doelgroep en kunnen als inspirerend
voorbeeld dienen om de leerlingen hun talenten te laten ontdekken. Daarbij kunnen onze makers zo
ontdekken of het werken met deze doelgroep bij ze past. Kameropera huis laat de makers vervolgens ook
werken met studenten uit het kunstvakonderwijs. Zo sloten we in 2018 na verschillende projecten met
ArtEZ 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. Onze makers fungeren hierin als coach en ontwikkelen zo ook meteen hun begeleidende en
communicatieve vaardigheden.

Kameroperahuis stelt zichzelf met deze pijler ten doel bij te dragen aan een lange leerlijn, zodat meer
leerlingen kennismaken met kunst en cultuur en vervolgens de kans krijgen de route te volgen van
amateur naar professional. Bovendien geeft het ons de kans vroegtijdig talent te scouten als potentiële
makers van Kameroperahuis.
Hoofdbewoners
ln samenwerking met de Stadsgehoorzaal Kampen brachten we in april de muziektheatervoorstelling
'Hoofdbewoners', geïnspireerd op de animatiefilm Binnenstebuiten (2015) van Pixar en Disney. Een
voorstelling in regie van Céline Hoex over millennials, ook wel de generatie Y of burn-out generatie
genoemd. Een generatie die is opgegroeid met technologie en leeft in een tijd vol kansen en
mogelijkheden. Hoofdbewoners gaf een kijkje in de belevingswereld van de jonge professional van nu. De
cast bestond uit een mix van amateurspelers en professionele acteurs.
De Stadsgehoorzaal in Kampen ziet het als haar taak om een bijdrage te leveren aan de versterking van
het amateur-kunstklimaat in Kampen en wil bij hun eigen producties semiprofessionele en professionele
kunstenaars samen op het podium laten staan. Kameroperahuis werd benaderd met de vraag dit proces
te begeleiden, het concept mede te ontwikkelen en onze makers hiervoor in te zetten. Op deze wijze
maakte de net-afgestudeerd of nog studerende muzikanten kennis met de werkwijze van Kameropera huis
en deden de jonge spelers (waarvan een deel nog op de middelbare school zat) toneelervaring op onder
leiding van regisseur Céline Hoex.
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Cast & crew
Tekst Bas Nijhof en Jehudi van Dijk I Advies tekst Anna Maria Versloot I Regie Céline Hoex I Componist
Bas Nijhof I Vormgeving en kostuums Vera Sel horst I Spel Dagmar Venendaal, Kirsten van Dijk, Kirsten

van der Heide, Laura Kleinbussink, Marielle Koster, Scarlett de Moor, Tom Strik, Tom Velthuis, Wieneke
Remmers I Muziek Britte Broekhuijsen (viool}, Emiel van den Berg (basgitaar}, Merijn Wouda (toetsen} I
Techniek Jouri van 't Oever I Coproductie: Stadsgehoorzaal Kampen & Kameroperahuis
ln de pers:
o

"Kameroperahuis presenteert Hoofdbewoners met zowel professionele als amateurspelers.
Natuurlijk, er gaat wel eens was mis, maar de regievondsten van Céline Hoex zijn overtuigend,
net als de vormgeving van Vera Selhorst." - Theaterkrant

Proeftuin Talent in Ontwikkeling
Om ons bereik op het gebied van cultuureducatie te vergroten, hebben we de handen ineen geslagen met
het Theaterschip uit Deventer. Samen ontwikkelden we in 2018 de 'Proeftuin Talent in Ontwikkeling'. Dit
is een cultuureducatietraject voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Makers van
Kameroperahuis en jonge makers en spelers van het Theaterschip werken samen met getalenteerde
jongeren uit Overijssel en Gelderland aan een voorstelling. Aansluitend op de voorstelling worden op
verschillende scholen carrouseldagen en verdiepingslessen gegeven, waarbij leerlingen in aanraking
komen met diverse kunstdisciplines. Vervolgstap is dat talent dat via dit traject komt bovendrijven een
plek kan krijgen in een volgende productie. Met dit traject wordt vorm gegeven aan een keten van
talentontwikkeling, waarbij lange leerlijnen ontstaan. De samenwerking is uniek omdat professionals,
semi-professionals en amateurs aan elkaar worden gekoppeld en verbindingen aangaan. ln 2018 zijn er
vanuit het Theaterschip diverse carrouseldagen en verdiepingslessen gegeven. ln 2019 zullen we vanuit
Kameroperahuis ook Zwolse scholen bij dit project betrekken.
ln het kader van de 'Proeftuin Talent in Ontwikkeling' ging in november 2018 de eerste schoolvoorstelling
'Storm in mijn hoofd' in première. 'Storm in mijn hoofd' (vrij gebaseerd op de roman 'Bint' van F.
Bordewijk} vertelt het verhaal vanuit 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.
Cast & crew
Tekst Ischa den Blanken I Regie Céline Hoex I Muziek Stan Verberkt I Vormgever Aimée Gersons I
Choreograaf Elena lachininoto I Coaching Joyce Tuut I Spel Robert Baarda, Tom Strik, Frans Kemna, Doris

Wennekers, Chanel Udink, Veerle Wolfkamp, Derian Karelse, Trude Spaanderman, Yaël Korse, Phebe
Meulenbroek, Kees Huisman, Jelle Hamstra I Techniek Ramon Keuben (Fraizle} I Coproductie
Theaterschip & Kameroperahuis
ln de pers
o
"Wat Storm in mijn hoofd zo
geslaagd maakt, is niet alleen de
bewerking van Den Blanken en de
muziek van Verberkt, maar evenzeer
hoe in de regie van Hoex professionals
en (soms al redelijk ervaren} jonge
spelers - ik gebruik bewust het woord
'amateur' niet - samen een sterke en
gelaagde voorstelling maken die vele
speelbeurten verdient." - Theaterkrant

Storm in mijn hoofd

I

Foto: Jeroen Helle
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ArtEZ interdisciplinair programma
ln het kader van het interdisciplinaire programma van ArtEZ gaf regisseur Mart van Berckel op 7 februari
aan alle eerstejaarsstudenten van de opleidingen Docent Theater, Docent Muziek en Docent Beeldende
Kunst en Vormgeving een inspiratiesessie over interdisciplinair werken. Deze groep studenten bracht ook
een bezoek aan de theaterroute SPRUIT in maart.
HKU/ArtEZ residentie bij Kameroperahuis
Van 7 t/rn 11 mei kwamen twee studenten van de opleidingen ArtEZ muziektheater en HKU muziek en
technologie een week lang op residentie bij Kameroperahuis. Componist Stan Verberkt begeleidde de
studenten bij het maken van een eigentijdse interdisciplinaire korte performance. Deze performance was
te zien tijdens het HKU festival in Utrecht en Amsterdam.

ArtSEEDS festival
De masterstudenten Klassieke Muziek van het ArtEZ Conservatorium maken jaarlijks een eigen
interdisciplinaire performance tijdens het ArtSEEDS festival. ln aanloop naar dit festival krijgen ze diverse
workshops aangeboden die onder andere door makers van Kameroperahuis worden gegeven. Op 11
september gaf regisseur Mart van Berckel een workshop theater maken en gaf Tim Hammer op 27
november een inspiratieworkshop conceptontwikkeling.

Educatieprogramma bij Welstaat
Kameroperahuis wilde ook scholieren betrekken bij de vrermg van het 200-jarig bestaan van de
Maatschappij van Weldadigheid en de muziektheaterproductie Welstaat. Met als doel deze doelgroep
kennis te geven over de belangrijke historie van het gebied waarin zij wonen, maar ook te laten nadenken
over de samenleving anno 2018. Omdat veel jongeren in de omgeving van Frederiksoord in Steenwijk naar
school gaan, besloten we samen met RSG Tromp Meesters dit programma verder vorm te geven. ln
opdracht van Kameroperahuis ontwikkelde theaterdocent Annely Noeverman een educatieprogramma
voor vierdejaars havo en vwo leerlingen.
Het programma bestond uit een workshop in de klas, voorstellingsbezoek en na afloop van de voorstelling
een Meet & Greet met hoofdrolspeler Bas Keijzer. We ontwikkelden een interactieve webbased
powerpoint voor in de klas. ln deze presentatie zaten filmpjes verwerkt met hoofdrolspeler Bas Keijzer
waarin hij de leerlingen vertelde over de historie, de voorstelling en over leiderschap. Leerlingen konden
vanachter hun laptop meedoen en antwoord geven op vragen. Ook ontwikkelden we een bordspel
waardoor de leerlingenop een andere manier werden uitgedaagd actief na te denken over diverse vragen.
Deze vragen hadden te maken met de historie van het gebied en de samenleving anno 2018. Hoe willen
we samenleven? Wat is goed leiderschap? Hoe ziet jouw Welstaat/ideale samenleving eruit?

Kameroperahuis als stageplaats
Daar waar mogelijk biedt Kameroperahuis graag stageplekken aan jonge talenten aan. ln 2018 was er plek
voor drie stagiaires binnen de producties 'Een Kersentuin' en 'Welstaat'. Zo werd binnen 'Een Kersentuin'
stagegelopen door 4e·jaars student van de toneelschool van ArtEZ Alexander Schuitema. Zijn stage was zo
succesvol dat hij ook mee kon spelen in 'Welstaat'. Merit Vessies, student Creative Writing aan ArtEZ,
vervulde de rol van regieassistent van Mart van Berckel bij 'Een Kersentuin'. Tijdens 'Welstaat' was er
naast de acht hulpgidsen van Brandstof, Het Theater-Tussenjaar van Garage TDI ook plaats voor Charlotte
van Gelder, student van Deltion MBO artiestopleiding. Bij 'Storm in mijn Hoofd' waren ook twee stagiaires
vanuit ArtEZ (Docent Drama en Docent Muziek) betrokken. Zij ontwikkelden een lesbrief voor mentoren
van middelbare scholen ter voorbereiding op het voorstellingsbezoek.

Kameropera huis #verbindt
Doelstelling: met de pijler #verbindt beogen we jaarlijks enkele sociaal maatschappelijke projecten aan
te gaan. De start van deze initiatieven komt vaak voort uit een vraag bij gemeente of provincie. De ene
keer komt de vraag in het kader van een speciale viering waarbij muziektheater als middel wordt ingezet
voor het verbinden van mensen aan een thema. De andere keer is een project bedoeld om wijkbewoners
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een stap op de participatieladder te laten zetten. Ook kan een doel zijn om de amateurkunst te
bevorderen. W e vinden het van belang om onze makers werkervaring op te laten doen met communityart om zodoende met muziektheater van sociaal maatschappelijke betekenis te zijn. Een belangrijk project
binnen deze pijler was 'W elstaat'. Dit project is reeds aan de orde geweest bij de pijler #speelt, maar
herbergde eigenlijk alle pijlers in zich. Zo verbonden we vele inwoners zoals amateurspelers en
ondernemers met elkaar en trokken we vele bezoekers naar het koloniegebied.

De klok en het meisje
ln samenwerking met Oranjewoud Festival, Toneelvereniging De Twa Doarpen en leerlingen van het
Bornego College maakten we de voorstelling 'De klok en het meisje' in en om de Thomaskerk in Katlijk.
Deze voorstelling vormde één van de 32 manifestaties van Under de Toer. ln dit project werden 32
verhalen uit 32 dorpen in Friesland tot leven gebracht met als gemene deler 'onder de toren'. Lokale
verhalen die al generaties bekend zijn of juist nu zijn ontstaan vormden het vertrekpunt voor
manifestaties waarin kunstenaars samenwerken met de gemeenschap.
Bij de Thomaskerk in Katlijk worden tussen kerst en oud en nieuw al eeuwenlang de klokken geluid om
boze geesten te verdrijven. ln de voorstelling zag je een oudere vrouw wandelen door Katlijk. Ze is er al
meer dan zestig jaar niet geweest. Toch wordt ze herkend door een meisje dat rondhangt bij de
klokkenstoel en verbazingwekkend veel over haar verleden weet. Het meisje neemt de vrouw mee naar
het verleden, vol herinneringen die de vrouw zich misschien wel liever niet meer herinnert. Under de Toer
maakte onderdeel uit van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa.
Kameroperahuis werd door Oranjewoud Festival gevraagd als expert voor muziektheater op locatie en
het verbinden van amateurs en professionals.
Cast & crew
Tekst Wessel de Vries I Regie Céline Hoex I Componist Stan Verberkt I Scenografie Vera Selhorst I Spel
Eline Selie (sopraan), Leerlingen Bornego College en Toneelvereniging De Twa Doarpen I Muziek Luc
Hudepohl (Trompet), studenten Prins Claus Conservatorium Groningen I Coproductie Kameroperahuis en
Oranjewoud Festival
ln de pers
o

"De allermooiste scène zit aan het eind. Als een laatste zucht van de trompet wegsterft in de
stilte en de geesten uit het verleden oplossen in het vrije veld. Met een glimlach om de mond
kijkt de oude Joke vanaf de terp met de klokkenstoel het huppelende Meisje in de verte na. Het
is goed zo, de confrontatie heeft haar bevrijd. - Sa! Media

De klok en het meisje
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Foto: Casper Smits

Bruisende Buren

ln het najaar van 2018 zijn we van start gegaan met een nieuw Bruisende Buren-project: 'De fantastische
vertellingen van Zwolle Zuid'. Onder leiding van Jehudi van Dijk, schrijver Wessel de Vries en regisseur
Céline Hoex werden vijf schrijfsessies gegeven. Met als doel: het vinden van een thema voor een nieuwe
voorstelling die in 2019 gemaakt gaat worden. Het resultaat van de schrijfsessies werd getoond tijdens
een feestelijk presentatie in Wijkcentrum De Pol. Bezoekers konden luisteren naar de verschillende
voordrachten van de deelnemers met aansluitend een brainstorm sessie over de volgende voorstelling.

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. 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. 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. 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. ln 2018 organiseerden we een openbare repetitie
bij 'Een Kersentuin', verschillende inleidingen (bij 'Welstaat' en 'Een Kersentuin' tijdens de NJO
Muziekzomer) en nagesprekken (na afloop van SPRUIT en 'Een Kersentuin' op het Stadsfestival Zwolle).
Ook ontwikkelden we ter werving en introductie rondom Welstaat een wervingssketch. Een door Sara van
Gennip geschreven tekst werd uitgesproken door acteur Tim Hammer. Deze sketch, al dan niet begeleid
door tekst en uitleg van Kameropera huis, werd gegeven bij Theater de Meenthe, Kunstmanifestatie Into
Nature en voor de Statenleden van de provincie Drenthe. Tevens organiseerden we ter voorbereiding op
de uitvoeringen een proefwandeling waarbij samen met deelnemers de route werd getest op
publieksaantallen en duur van de route.
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Organisatie
De organisatie zag er in 2018 als volgt uit:
Directeur
Annemarie Reitsma
Artistiek leider
Karin Netten
Zakelijk leider
Hannah Soepenberg
Office Manager
Joni Drees
Office Manager
Sabine Christopoulos
Marketingmedewerker Hanna van der Leest

0,4 fte (tot 01-07-2018)
0,89 fte (v.a. 01-07-2018; daarvoor artistiek coördinator)
0,89 fte (v.a. 01-07-2018; daarvoor jr. zakelijk leider)
0,78 fte (tot 01-03-2018)
0,89 fte (v.a. 15-02-2018)
0,89 fte (v.a. 20-02-2017)

ln juli 2018 namen we afscheid van oprichter Annemarie Reitsma. Zij leidde Kameroperahuis als directeur
sinds 2007. Vanaf 2015 was zij, naast haar werkzaamheden voor Kameroperahuis, in deeltijd betrokken
bij ArtEZ als hoofd van de masteropleiding muziek. Vervolgens besloot zij Kameropera huis over te willen
dragen aan een nieuwe generatie. ln samenspraak met het bestuur is ervoor gekozen toe te werken naar
een tweekoppig directiemodel van Kameroperahuis waarin zowel de zakelijke belangen als de artistieke
belangen evenredig vertegenwoordigd worden. Zodoende werden per 1 juli 2018 Karin Netten als
artistiek leider (voordien artistiek coördinator) en Hannah Soepenberg als zakelijk leider (voordien junior
zakelijk leider) aangesteld.
Tevens namen we na een jarenlange betrekking in 2018 afscheid van office manager Joni Drees en
verwelkomden we Sabine Christopoulos als haar opvolger. Het contract van marketing-medewerker
Hanna van der Leest werd verlengd voor de duur van een jaar. Zij kreeg voor het omvangrijke project
Welstaat advies en ondersteuning van extern marketingspecialist Berber van Oyen. Verder waren voor
Welstaat op freelance basis betrokken: projectleider Jeanet Hacquebord van productiebedrijf P22,
productieleider Andrea van Bussel en financieel medewerker Remy Klerx. Helaas hadden we in 2018
binnen onze organisatie ook te maken met langdurig zieken.

Bestuur
Kameropera huis hanteert het bestuur-directie model. Het bestuur van de stichting is zich bewust van de
code cultural governance en streeft er naar deze code naar best practice uit te voeren. De samenstelling
van het bestuur was bij aanvang van 2018 ongewijzigd ten opzichte van 2017: Jan Willem Wiggers
(voorzitter), André Smink (penningmeester), Thomas Klaphake (secretaris), Duco Adema (bestuurslid). ln
het voorjaar van 2018 nam bestuurslid Duco Adema afscheid van Kameroperahuis. Hij werd opgevolgd
door Inge Grimm, lid van CvB van Windesheim.
ln 2018 heeft er een statutenwijziging plaatsvonden waarbij de doelstelling van Kameroperahuis is
geactualiseerd naar de huidige invulling van de kernactiviteit: talentontwikkeling. Het bestuur kwam in
2018 zes keer bij elkaar voor een bestuursvergadering, te weten in januari, maart, april, juni, augustus en
november. ln het voorjaar van 2018 hadden de vergaderingen een relatief hoge frequentie vanwege het
financieel omvangrijke project Welstaat. Tijdens de vergaderingen gaf de directie een inhoudelijke en
financiële stand van zaken en werden lopende activiteiten en eventuele risico's besproken. Tussentijds is
er regelmatig contact via mail en telefoon. De penningmeester neemt jaarlijks de administratie door en
accordeert de afschriften.
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Toelichting op de jaarcijfers
Kameropera huis ontving in 2018 structurele subsidie van de Gemeente Zwolle en meerjarige__incidentele
subsidie van de Provincie Overijssel. Vanwege het grote aantal producties in 2018 had de begroting
eveneens een grotere omvang dan gebruikelijk. Voor alle producties van het afgelopen jaar is extra
financiering geworven of ontvingen we bijdragen van samenwerkingspartners. 2018 wordt afgesloten met
een voorzichtig positief resultaat.
Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn er een aantal wijzigingen te benoemen:
~ De productie 'Before I Die' ging niet in reprise, hier was vanuit de theaters onvoldoende
belangstelling voor.
~ De coproductie 'De Klok en het Meisje' (#verbindt) van Kameroperahuis en Oranjewoud Festival
pakte lager uit dan begroot vanwege tegenvallende mogelijkheden op financiering. Daarentegen
kwamen er na het vaststellen van de begroting nog een tweetal coproducties (#leert) bij:
'Hoofdbewoners' i.s.m. Stadsgehoorzaal Kampen en 'Storm in mijn hoofd' i.s.m. Theaterschip
Deventer. Financiering van deze producties lag in alle gevallen in handen van de
samenwerkingspartner. Kameroperahuis beheerde in het geval van 'De Klok en het Meisje' het
productiebudget en ontving voor de andere twee producties een bijdrage voor de via ons
betrokken makers.
~ Inkomsten en uitgaven voor de pijler #werkt pakten lager uit dan begroot. De gestelde ambities
bleken niet reëel en zijn bijgesteld voor de toekomst.
~ Begeleiding studenten van ArtEZ pakte financieel lager uit dan begroot. Plaatsgevonden stages,
workshops en residentie hadden financieel een kleine omvang of vonden plaats op basis van
gesloten beurzen.
~ Kameropera huis ontving een subsidie van de Stadkamer voor een kleinschalige activiteit van ons
langlopende traject Bruisende Buren in Zwolle-Zuid.
~ Welstaat kreeg een grotere omvang dan opgenomen in de jaarbegroting. We namen bovendien
een reservering mee uit 2017 van de provincie Drenthe. Er werd een grote dekking gerealiseerd
(zie toelichting hieronder) die met name uitgegeven is aan materiaalkosten en marketing. De post
marketingkosten projecten valt om die reden ook hoger uit dan begroot, evenals reis- en
verblijfkosten (beide posten destijds mee begroot onder materiaalkosten).

Welstaat
Voor Welstaat werd een dekking gerealiseerd van bijdragen van de provincie Drenthe, Prins Bernard
Cultuurfonds, Fonds21, Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018, Stichting Beringer Hazewinkel,
gemeente Westerveld, Lira Fonds, Ondernemersfonds Westerveld, Fonds Bank Bercoop en Stichting Elise
Mathilde. Het resultaat is een financieringsmix van bijdragen van overheden, publiek en private fondsen.
Er is van buiten naar binnen gewerkt, dat wil zeggen na de provincie Drenthe zijn eerst de landelijke
cultuurfondsen benaderd. Vervolgens, toen we meer zichtbaar werden in de regio, wisten we regionale
financiers te betrekken. Deze werkwijze is volgens ons noodzakelijk voor het realiseren van een dergelijke
omvang. Het is tevens gelukt via recette één vijfde van de projectkosten te dekken. Eén van de 10
voorstellingen (openlucht) moest vanwege onweer worden afgelast. Over een tegemoetkoming van de
evenementenverzekering in de (on)kosten ten behoeve van de annulering, is bij het opstellen van dit
jaarverslag nog geen beslissing genomen.

Nieuwe makers subsidie Fonds Podiumkunsten
Voor het ontwikkelingstraject van Mart van Berckel ontving Kameroperahuis in 2016 een subsidie van het
Fonds Podiumkunsten voor de periode 2017 /2018. Deze subsidie diende naast het dekken van diverse
ontwikkelactiviteiten ook als belangrijke opstart voor een tweetal producties, waaronder 'Een Kersentuin'
in 2018. De provincies Overijssel en Gelderland kenden deze productie een subsidie toe en eveneens een
drietal particuliere fondsen: Stichting Dioraphte, Norma Fonds en Gravin van Bylandt Stichting. 'Een
Kersentuin' ging in 2018 succesvol in première en krijgt een hernemingstournee langs diverse theaters en
festivals in 2019. Daartoe wordt het resterende productiebudget van €24.730,60 plus nog te ontvangen
subsidies van gezamenlijk €6.000, - doorgeschoven naar 2019.
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ln december honoreerde Fonds Podiumkunsten eveneens de nieuwe makers aanvraag van Tim Hammer.
Deze subsidie is reeds ontvangen in 2018, maar is bedoeld voor het traject van Tim in 2019 en 2020.

Reserveringen
ln algemene zin geldt dat Kameroperahuis voor het realiseren van de producties afhankelijk is van
incidentele projectsubsidies en inkomsten uit kaartverkoop. Deze inkomsten worden op basis van
ervaring vanuit de organisatie ingeschat, maar kunnen tegenvallen. We nemen daarom het zekere voor
het onzekere en maken standaard een reservering, in geval van tegenvallende inkomsten.
Tevens maken we, naast het doorschuiven van het productiebudget van 'Een Kersentuin', reserveringen
van €7.500, - voor een tweetal producties in 2019. Door het intensieve project Welstaat en de langdurige
zieken, kon niet tijdig gestart worden met het werven van benodigde extra financiering voor 'Het Atelier'
van Warre Simons bij Oerol en Over het IJ-festival en 'The Art of Walking' van Tim Hammer.
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Publiciteit
Het jaar 2018 was in vele opzichten een bewogen jaar met welteverstaan 6 premières, 54 voorstellingen
en 40 andere activiteiten. Onze voorstellingen speelden door het hele land: van Amsterdam, tot aan
Nunspeet, Frederiksoord en natuurlijk in Zwolle. Hierdoor hebben we een hoop verschillende
doelgroepen weten te bereiken en mensen kennis laten maken met het werk van de nieuwe lichting
theatermakers. Door middel van gedifferentieerde persberichten en goed gebruik van ons netwerk
kregen onze producties aandacht in zowel landelijke als regionale en lokale pers. Dit leverde een aantal
mooie publicaties op. Zoals ook al eerder beschreven in dit jaarverslag, was een groot project in 2018 naast onze reguliere activiteiten - de locatievoorstelling Welstaat. Hiervoor ontwikkelden we een nieuwe
uitstraling en hanteerden we een andere strategie. Om die reden wordt in dit hoofdstuk eerst even kort
ingezoomd op de marketingcampagne van dit project.

Locatievoorstelling Welstaat in Frederiksoord
'Welstaat' werd meer dan alleen de naam van de voorstelling; het werd een compleet (inhoudelijk en
creatief) concept. Daarom kozen we voor een zelfstandige identiteit van 'Welstaat' naast die van
Kameroperahuis en gebruikten we een aparte website en social media kanalen. Inspiratiebron voor de
marketingcampagne was het gedachtengoed van Johannes van den Bosch: 'denk wel, durf wel en doe
wel'. Dit gedachtegoed fungeerde als leidraad voor het campagnebeeld en de uitstraling. Zo werden er
verschillende iconen en een speciaal 'Welstaat' lettertype ontwikkeld (met elementen uit het
kolonielandschap zoals een koloniewoning).
De insteek van de campagne was om te focussen op online en free publicity in combinatie met lokale
betrokkenheid. Er werkten veel lokale mensen/verenigingen mee aan deze voorstelling - zowel voor- als
achter de schermen - en door hun enthousiasme fungeerden ze als waardevolle (online)ambassadeurs.
Zo publiceerden ze veelvuldig eigen gemaakte content - ook wel user-generated content genoemd - in
de vorm van video's, vlogs of foto's op de sociale media. Dit bleek heel waardevol. Via deze user-generated
content kom je bij een breder publiek onder de aandacht dan via je eigen kanalen en wordt het ook vaak
geloofwaardiger beschouwd dan content van de organisatie zelf. We hebben ook intensief samengewerkt
met initiatieven en campagnes met een landelijke uitstraling, zoals Marketing Drenthe en LeeuwardenFryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (waarbij Welstaat onderdeel was van het
hoofdprogramma).

Publiek
Omdat Kameroperahuis de tickets van de voorstellingen bijna altijd via de theaters en de festivals
verkoopt, beschikken wij over weinig tot geen informatie van onze bezoekers. Dat maakt het lastig om te
achterhalen wie onze bezoekers zijn, hoe ze op de hoogte waren van onze producties en of er
herhaalbezoekers zijn. Daarom hebben we dit jaar in samenwerking met EMC Cultuuronderzoeken een
publieksonderzoek opgezet rondom de productie 'Welstaat'. Dit onderzoek had als doel om erachter te
komen wat de herkomst, kenmerken en ervaringen van de bezoekers waren. Een ander doel was om
erachter te komen hoe groot de bekendheid van Kameroperahuis is bij het publiek. Het uitgebreide
rapport met de resultaten is beschikbaar op aanvraag.
Het hebben van een vast publiek en achterban die naar elke voorstelling van een bepaald gezelschap gaat
is niet meer vanzelfsprekend. Het publiek van nu beslist relatief laat, is kritisch en houdt ervan om
verschillende genres te ontdekken. Al onze voorstellingen zijn nieuw gemaakte producties en spelen door
het hele land. Hierdoor is het noodzakelijk om voor iedere productie weer opnieuw de juiste doelgroepen
te bepalen.
Met onze voorstellingen vertellen we verhalen, over de maatschappij of over de denkbeelden van de
maker. Juist deze unieke en persoonlijke verhalen bieden kansen om potentieel publiek te
enthousiasmeren. Contentmarketing is hierbij dé manier om waardevolle en relevante inhoud aan je
doelgroep over te brengen. Daarom werken we graag met een persoonlijke insteek en zetten we de
makers in onze campagnes centraal (vaak ook letterlijk door ze als model op een campagnebeeld van een
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voorstelling te gebruiken), bijvoorbeeld door kijkjes achter de schermen te geven en video's te maken
met repetitiebeelden.

Online marketing
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 en spreken veel mensen
aan. Video's zorgen ook voor een groot online bereik en een hoge mate van online betrokkenheid. Dit
laatste wordt steeds belangrijker
Het Facebook account is gegroeid van 1016 naar 1248. De meest populaire berichten op onze
Facebookpagina bevatte video-content. Het lnstagram account is gegroeid van 437 naar 681 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. Dit geldt hetzelfde voor Linkedln.
Twitter groeide van 657 naar 689 volgers.
E-mailmarketing
E-mailmarketing blijft nog een belangrijk onderdeel van de marketingcommunicatiestrategie. E-mail is
één van de meest krachtige middelen omdat de conversie vele malen hoger ligt dan bij andere middelen.
Dit jaar hebben we o.a. geëxperimenteerd met tijdstip en de dag van verzending en de invulling van de
onderwerp-regel. Daarnaast hebben we geëxperimenteerd met het na een aantal dagen nogmaals
versturen van dezelfde campagne naar degenen die de e-mail nog niet geopend hadden. Dit was succesvol
omdat van de in eerste instantie niet-openers, opende 18% de nieuwsbrief alsnog. Het gemiddelde
openingspercentage van onze emailcampagnes is: 41%, tegenover 22% gemiddeld in de sector. De
gemiddelde klikratio was 2,8% tegenover 2,4% gemiddeld in de sector. 57% van de abonnees leest de
nieuwsbrief vanaf de desktop tegenover 43% vanaf de mobiele telefoon.
Per 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Deze nieuwe wet
waarborgt de privacy van de burger en draait om het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonlijke
data. Transparantie bieden aan de betrokkene over wat je als verwerkersverantwoordelijke van de
persoonsgegevens doet is daarbij van groot belang. Om die reden hebben we een privacyverklaring aan
de website toegevoegd en hebben we onze nieuwsbrief GDPR-proof gemaakt. Dit resulteerde helaas wel
in een daling van het aantal nieuwsbrieflezers, omdat we de ingeschreven abonnees die niet aan de eisen
voldeden, uit de lijst hebben moeten halen. Dit resulteerde uiteindelijk in een daling in het aantal
abonnees van 1430 begin mei, naar uiteindelijk 1275 in december 2018.
Influencer campagne
Videocontent speelt online een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat vooral de jongere generatie
nieuws van social media haalt. Het jaar 2018 werd door trendwatchers als Frankwatching bestempeld als
het jaar van de influencer. Dat deed ons besluiten om dit jaar te gaan experimenteren met influencer
marketing waarbij we kwaliteit verkozen boven kwantiteit en dus de voorkeur gaven aan een microinfluencer. ln samenwerking met cultuurvloggers My Daily Shot of Culture (MDSoC) hebben we voor
'Welstaat' een influencer campagne opgezet, omdat we hier ruimte hadden om deze campagne een
serieuze plek te geven in de begroting.
MDSoC heeft zich als micro-influencer gespecialiseerd in het maken van vlogs voor de culturele sector. Ze
maken vlogs vanuit hun eigen beleving over cultuur met het doel mensen tussen de 20 en 40 jaar hiervoor
te enthousiasmeren. Deze vlogs plaatsen zij op Facebook, YouTube, lnstagram, hun eigen website en
nemen ze mee in hun nieuwsbrief. 80% van de volgers van MDSoC zijn 'jongeren' tussen de 20 en 40 jaar
en 70% van de volgers woont of werkt in de Randstad.
Deze campagne was de uitgelezen mogelijkheid om meer achtergrondinformatie over de koloniën te
vertellen en al in een eerder stadium een beeld te schetsen van de locatie. Ze gingen op bezoek bij een
bewoner van Frederiksoord die wat meer over de geschiedenis vertelde en namen een kijkje bij een
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doorloop van de voorstelling. De campagne heeft op Facebook 19900 personen bereikt, op lnstagram
2054 views opgeleverd en op YouTube 445. Ook werd 'Welstaat' nog als cultuurtip meegenomen in de
nieuwsbrief van MDSoC (450 abonnees). Tot slot is MDSoC ook nog bij de première aanwezig geweest en
hebben ze hiervan vlog gemaakt met beelden uit de voorstelling. Deze video heeft ruim 3300 views
opgeleverd.
Websitebezoek en Google advertising
Vanaf december 2017 werken we op het gebied van Google Ads samen met INTK. 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 USD per maand) verschillende online
campagnes op voor onze producties. Mede door deze samenwerking zijn de website bezoeken gestegen
met 87% ten opzichte van 2017 naar 19720 bezoeken. Van al deze bezoeken kwam 31% binnen via de
advertenties. Er is in het bijzonder een piek te zien in het website bezoek tijdens de campagneperiode van
Welstaat. Zo waren er 190% meer nieuwe bezoekers gedurende de campagneperiode dan in dezelfde
periode in 2017.
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Aantal bezoekers en deelnemers 2018
ln onderstaande tabel zijn de bezoekerscijfers en deelnemerscijfers te vinden. Er is per project en
productie een onderscheid gemaakt tussen bezoekers (passief) en deelnemers (actief). Vrijwilligers vallen
ook onder de deelnemers.
Activiteit

Pijler

Aantal deelnemers

Aantal bezoekers

SPRUIT

Speelt

1

145

Reprise De Balts

Speelt

0

85

Hoofdbewoners

leert

10

297

De klok en het meisje

Verbindt

17

350

Niet de klucht van de koe

Speelt

0

517

Een Kersentuin

Speelt

0

674

Welstaat

Speelt

235

3657

Het Wilde Oosten

Speelt

0

362

Storm in mijn hoofd

leert

9

1328

Bruisende Buren

Verbindt

53

63

leert activiteiten overig

leert

267

30

Werkt opdrachten

Werkt

200

163

Randprogrammering

Overig

38

933

830

8604

Totaal

30

JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na voorstel resultaatbestemming)
31-12-2018

31-12-2017

2.911

3.771

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

1

Andere vaste bedrijfsmiddelen

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

2
3

4

Totaal activazijde
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3.648

605

81.571

34.763
85.219

35.368

187.500

238.230

275.630

277.369
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31-12-2018

31-12-2017

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Bestemmingsreserves
Overige reserves

5
6

90.000
37.468

75.000
33.296
127.468

108.296

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale
7
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
8
passiva

502

9.735

3.539

3.180

144.121

156.158

Totaal passivazijde
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Exploitatie
2018

Begroting
2018

Exploitatie
2017

150.141
684.040

114.000
641.868

41.320
409.850

834.181

755.868

451.170

Beheerslasten personeel
11
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 12
Overige lasten
13

163.130
860
651.019

163.800
592.068

149.375
860
303.670

Som der bedrijfslasten

815.009

755.868

453.905

Eigen opbrengsten

9
10

Subsidies

Baten
Lasten

Netto resultaat

19.172

-2.735

7.500
7.500
4.172

-2.735

19.172

-2.735

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve Oeral
Bestemmingsreserve Art of Walking
Overige reserves
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE TOELICHTING
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Kameroperahuis bestaan voornamelijk uit het bevorderen van en het
ontwikkelen van kameropera en kleinschalig muziektheater.
De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Kameroperahuis is feitelijk gevestigd op Spinhuisplein 14, 8011 ZZ te Zwolle.
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. ln 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.
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.
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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.

Grondslagen voor 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 2018 (en 2017) 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 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

5.844
-2.073

Boekwaarde per 1 januari 2018

3.771

Mutaties
Afschrijvingen

-860

Saldo mutaties

-860

Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

5.844
-2.933

Boekwaarde per
31 december 2018

2.911

Afschrijvingspercentages

0 - 20
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VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2018

31-12-2017

3.648

605

7.767
73.804

18.298
16.465

81.571

34.763

7.767

18.298

70.650

3.154

12.100
1.247
50
3.068

73.804

16.465

187.081
419

236.720
1.510

187.500

238.230

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

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen subsidies
Vooruitbetaalde kosten producties
Waarborgsom
Diversen

4 Liquide middelen
ING
Kas

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.
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PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves

Overige
reserves

Totaal

Stand per 1 januari 2018
Mutatie uit resultaatverdeling

75.000
15.000

33.296
4.172

108.296
19.172

Stand per 31 december 2018

90.000

37.468

127.468

31-12-2018

31-12-2017

40.000
25.000
10.000
7.500
7.500

40.000
25.000
10.000

90.000

75.000

2018

2017

Bestemmingsreserve grote voorstelling
Stand per 1 januari
Mutaties

40.000

40.000

Stand per 31 december

40.000

40.000

5 Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve grote voorstelling
Bestemmingsreserve kosten bij eventuele opheffing
Bestemmingsreserve investeringen bij verhuizing
Bestemmingsreserve Oeral
Bestemmingsreserve Art of Walking

Deze reservering is getrokken vanwege de interne doelstelling om, met het oog op de zichtbaarheid van
de Stichting, in ieder geval jaarlijks een grote productie te kunnen leveren, ook als daar externe
projectsubsidie voor ontbreekt. De omvang van de kosten van deze productie worden geschat op
€ 40.000.
Bestemmingsreserve kosten bij eventuele opheffing
Stand per 1 januari
Mutaties

25.000

25.000

Stand per 31 december

25.000

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,
archiefkasten en afkoopsommen.
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2018
-----

2017

Bestemmingsreserve investeringen bij verhuizing
Stand per 1 januari
Mutaties

10.000

10.000

Stand per 31 december

10.000

10.000

De reserve is in 2015 getroffen vanwege de verplichte verhuizing uit het R10 gebouw te Zwolle in 2016. ln
2016 is huisvestiging gevonden in theater Odeon 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.
Bestemmingsreserve Oerol
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

7.500

Stand per 31 december

7.500

De reserve is getroffen in het boekjaar 2018 voor kosten voor project Oeral. Deze reserve zal de
komende jaren benut worden.
Bestemmingsreserve Art of Walking
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

7.500

Stand per 31 december

7.500

De reserve is getroffen in het boekjaar 2018 voor kosten voor project Art of Walking. Deze reserve zal de
komende jaren benut worden.
6 Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

33.296
4.172

36.031
-2.735

Stand per 31 december

37.468

33.296

31-12-2018

31-12-2017

3.539

3.180

KORTLOPENDE SCHULDEN

7 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
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31-12-2018

31-12-2017

97.850
30.731
8.000
5.558

130.075

8 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidiegelden
Doorgeschoven subsidies private middelen
Accountantskosten
Vakantiegeld
Reservering kosten producties
Overige schuld

1.982

4.600
5.120
11.600
4.763

144.121

156.158

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€ 9.000.
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa
De stichting ontvangt jaarlijks structurele subsidiebijdragen van de Gemeente Zwolle en de Provincie
Overijssel. ln 2018 heeft de stichting aan structurele subsidies een bedrag ontvangen
van € 253.200.
De gemeente Zwolle heeft vanaf 2016 een structurele subsidie toegezegd van€ 50.000 per jaar.
De provincie Overijssel heeft een structurele subsidie van€ 200.000 per jaar toegezegd voor de jaren
2019 en 2020.
Het bestuur is op basis van de signalen die zij ontving positief gestemd over toekomstige financiering van
de activiteiten. Vanwege de langdurige periode dat de stichting structurele subsidies ontvangt kunnen de
subsidiënten deze bijdragen niet ineens stopzetten. Ingeval van een eventuele beëindiging van de
subsidie zal er sprake zijn van een afbouwperiode. De stichting heeft 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
2018

Begroting
2018

Exploitatie
2017

87.415
62.726

99.000
15.000

3.350
37.970

150.141

114.000

41.320

Directe opbrengsten
Publieksinkomsten binnenland

87.415

3.350

Totaal

87.415

3.350

Overige opbrengsten
Werkzaamheden t.b.v. derden
Donaties en giften
Educatie
Uitkoopsommen producties

41.880
134
10.112
10.600

14.822
248
2.400
20.500

15.000
20.000
2.000
56.000

Totaal

62.726

37.970

93.000

203.200
50.000
232.895
197.945

200.000
50.000
291.868
100.000

200.000
50.000
112.350
47.500

684.040

641.868

409.850

Meerjarige incidentele subsidie Provincies
Provincie Overijssel

203.200

200.000

200.000

Totaal

203.200

200.000

200.000

Structurele subsidie Gemeente
Gemeente Zwolle

50.000

50.000

50.000

Totaal

50.000

50.000

50.000

9 Eigen opbrengsten
Directe opbrengsten
Overige opbrengsten

1 O Subsidies
Meerjarige incidentele subsidie Provincies
Structurele subsidie Gemeente
Subsidies uit private middelen
Subsidies uit publieke middelen
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Exploitatie
2018
Subsidies uit private middelen
Stichting Beringer Hazewinkel
Podiumkunsten
Prins Bernard Fonds
Fonds21
Stichting Dioraphte
Stichting Culturele hoofdstad Leeuwarden
Overige fondsen
Lira Fonds
Norma Fonds
Stad kamer
Pustjens Fonds
VSB Fonds
Heij-Konijn Fonds
Stichting Niemeijer Fonds
J.C.P. Stichting
Van den Berch van Heemstede
Doorgeschoven subsidies
Subsidies uit private middelen
Ondernemersfonds Westerveld

Begroting
2018

60.000
52.075
45.000
35.000
25.000
15.000
9.622
6.400
5.000
999

Exploitatie
2017

54.000

52.075
5.000

15.868
4.600
5.000
17.700
2.000
13.325
2.650
5.000
3.000
2.000

-30.731
222.000
9.530

Totaal

232.895

291.868

112.350

Subsidies uit publieke middelen
Provincie Drenthe
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel
Gemeente Westerveld

128.000
24.995
24.950
20.000

100.000

34.750
10.000
2.750

Totaal

197.945

100.000

47.500

73.814
34.792
29.651
20.168
3.940
324
228
213

54.000
32.500
29.000
36.000
4.500

58.937
30.281
24.325
31.676
4.156

11 Beheerslasten personeel
Directie
Bureau
Marketing en Publiciteit
Productiemedewerker
Ziekteverzuimverzekering
Scholing en educatie
Arbodienst
Werving
Onvoorzien

7.800
163.130

163.800

149.375

ln 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.
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Gemiddeld aantal werknemers
2018
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers
2017

3,72
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

3,20

12 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Exploitatie
2018
Afschrijvingen materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

Begroting
2018

860

13 Overige lasten
Beheerslasten materieel
Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel

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

Activiteitenlasten personeel
Medewerkers producties
Deskundigheidsbevordering
Educatie
Marketingadviseur
Workshops en masterclasses

Activiteiten lasten materieel
Producties
Marketing
Reis-, verblijf- en representatiekosten
Onvoorzien
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Exploitatie
2017

860

60.805
312.937
277.277

51.193
388.000
152.875

54.104
181.213
68.353

651.019

592.068

303.670

13.988
13.442
9.269
6.875
5.269
4.635
3.245
2.409
1.000
673

15.000
10.000
10.000
6.000
3.900
1.200
750
2.000

14.380
14.957
9.574
5.461
5.460
1.287
1.624
1.350

2.343

11

60.805

51.193

54.104

274.138
13.851
12.816
9.631
2.501

357.000
12.500
3.500
10.000
5.000

151.671
15.748

312.937

388.000

181.213

172.222
54.407
50.048
600

130.500
15.000

30.965
16.990
20.398

277.277

152.875

9.860
3.934

7.375
68.353
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Zwolle, 20 maart 2019
Ondertekening bestuur:
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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
2018 verdeeld zoals is opgenomen op pagina 37 van de jaarrekening.
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