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Het Bestuur van de
Stichting Hanna van Hendrik
Rotterdam
Utrecht, 19 mei 2020

Geacht Bestuur,

1. Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting Hanna van Hendrik te Rotterdam is door mij samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en
de staat van baten en lasten over de periode 1 februari 2018 tot en met 31 december 2019 met de
daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Van ons wordt
verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
U mag er dan ook vanuit gaan dat wij bij het uitvoeren van deze opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief te werk zijn gegaan en dat wij vertrouwelijk
omgaan met de door u verstrekte gegevens.
2. Algemeen
De activiteiten van de vennootschap, opgericht op 1 februari 2018, bestonden dit boekjaar uit
de organisatie en productie van de theatervoorstelling Hanna van Hendrik op de voormalige
vliegbasis Twente.

Tot het geven van een nadere toelichting ben ik graag bereid.
Met vriendelijke groet,

Anton Kramer
Fiscale en administratieve dienstverlening
Anton Kramer

Zeekoethof 2 3582 DT Utrecht T 030 2718120 E anton.kramer@xs4all.nl
BTW NL 069 815 811 B01 KvK 3061903 IBAN NL26 KNAB 0764 3293 67
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Stichting Hanna van Hendrik is opgericht in 2018 en is gevestigd aan de Heemraadssingel 46
(3021 DB) in Rotterdam. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 70794944.

1. Dagelijks bestuur en samenstelling van het bestuur en Raad van Toezicht
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Johanna ter Steege - artistieke leiding
De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:
Frederik Karel Boot – voorzitter
Karen Anne Hupler – Hebben
Elisabeth Kathe Francina Dielesen
1.1 Rooster aan- en aftreden

Naam

Functie

Fred Boot

Directeur NEW Productions
benoeming: 23-08-2018
Producent Soldaat van Oranje - De
herbenoeming: 23-08-2022
Musical
aftreden: 23-08-2026
Voorzitter

Rooster aan- en aftreden

Karen Anne Hupler

benoeming: 17-04-2018
Notaris / KAeP NOTARIS te Utrecht
herbenoeming: 17-04-2022
Algemeen lid
aftreden: 17-04-2026

Elisabeth Dielesen

adviseur organisatieontwikkeling en
governance, consultant werving en benoeming: 01-02-2018
selectie voor bestuur en
herbenoeming: 01-02-2022
toezicht,executive coach.
aftreden: 01-02-2026
Algemeen lid

1.2 Nevenfuncties

Naam
Fred Boot

Karen Anne Hupler
Elisabeth Dielesen

Nevenfuncties
•
•
•
•

Vice-Voorzitter VVTP (Vereniging Vrije Theater Producenten)
Lid monitorcommissie Raad voor Cultuur
Lid beoordelingscommissie BIS gezelschappen RvC
bestuurslid M-Lab

•
•
•

Vicevoorzitter Stichting Ondersteuning VVD Tweede Kamer
Verkiezingen
Lid raad van toezicht Stichting Utrecht Marketing
Lid ledenraad Rabobank Utrecht

•

Lid personeelscommissie PvdA afdeling Utrecht
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2. Doelstelling van de organisatie
De stichting heeft ten doel het bevorderen en behouden van de culturele waarden van de
Twentse regio in al haar uitingsvormen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de meest ruime zin van het
woord.
De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
1. het initiëren en (doen) produceren en realiseren van een of meer
theatervoorstellingen en/of andere culturele uitingen;
2. het werven van fondsen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de meest ruime zin van het woord.
De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen
nut beogende (culturele) instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen.

3. Beleid van de Stichting
Ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van de Stichting wil het bestuur
theaterprojecten realiseren in Twente waarbij de Twentse historie en cultuur op een
toegankelijke wijze worden belicht. Ook zal in deze projecten het Twents als dialect van het
Nedersaksisch (officiële taal sinds 2018) worden gesproken. Het eerste project van de stichting
was de muziektheatervoorstelling op locatie Hanna van Hendrik.
De artistiek leider - geboren en getogen in Twente – vervulde daarin de hoofdrol.

4. Terugblik op de voorstelling
Hanna van Hendrik werd in 2019 in de zomermaanden 51 keer gespeeld in Hangar 11 van
Vliegveld Twente voor ruim 47.500 betalende bezoekers en was een 150 minuten durende
voorstelling met als belangrijke troeven: de bijzondere locatie, de grote gevarieerde cast, de live
band met nieuwe muziek, 3 immense decors elk met een eigen licht- en geluidsontwerp en 3
tribunes voor 1000 man.
Hanna van Hendrik was van meet af aan een productie die gericht was op een groot en breed
publieksbereik en op het optimaliseren van de publieksbeleving. Terugkijkend kunnen we
stellen dat dit is gelukt. De doorslaggevende ingrediënten waren de herkenbare en relevante
inhoud, cast en vrijwilligers, tweetaligheid, vormgeving van de locatie, nieuwe Nederlandstalige
popmuziek, het Twentse draagvlak en de marketing.
4.1 Herkenbare en relevante inhoud
Hanna van Hendrik gaat over een boerin (Johanna ter Steege) die in de zeventiger jaren, eerst
samen met haar man Hendrik (Huub Stapel) en later alleen, met ijzeren discipline vecht om het
familiebedrijf te behouden in een tijd van razendsnelle veranderingen in wetgeving en
maatschappij. Een thema dat ook in onze tijd extreem relevant is. Tussen de bezoekers
bevonden zich grote groepen mensen die zelden of nooit in het theater komen. Het bleek dat zij
zich gezien voelden, erkend door de inhoud en het perspectief van de voorstelling: ‘Deze
voorstelling gaat over ons.’
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4.2 Tweetaligheid
Bijzonder was de tweetaligheid van de productie: Nederlands en Twents als dialect van de
Nedersaksische taal. Het gaf Hanna van Hendrik een wondermooie, authentieke klank.
4.3 Regionaal draagvlak
Initiatiefneemster actrice Johanna ter Steege maakte in haar jeugd van dichtbij de gedwongen
verkoop van het Twentse familiebedrijf mee. Vier jaar geleden besloot ze hierover een
voorstelling te maken. Om ‘draagvlak’ te creëren voor haar project maakte zij tal van afspraken
met Twentenaren op sleutelposities die verbindingen legden met verschillende netwerken en
participeerden. Een derde van de totale projectbegroting werd gefinancierd met donaties in
geld en natura door sponsors uit Twente. Vliegveld Twente en Schouwburg Hengelo werden
partner.
4.4 Cast en vrijwilligers
De cast van Hanna van Hendrik bestond uit 8 professionele acteurs. Verder speelden totaal 79
amateurtoneelspelers mee, 36 koorleden, 27 balletmeisjes, 40 motorcrossers en 4 boeren met
hun 6 koeien. Twentenaren die meespeelden in een professionele productie met een onderwerp
dat hen aan het hart ging. Script: Bouke Oldenhof. Liesbeth Coltof: regie.
De organisatie van Hanna van Hendrik werd ondersteund door 100 vrijwilligers die in
wisseldiensten optraden als publieksbegeleiders, die o.a. 1000 bezoekers per avond naar 3
verschillende locaties begeleidden met telkens andere tribunes.
4.5 Muziek
Voor Hanna van Hendrik schreef popband Her Majesty 15 nieuwe, Nederlandstalige nummers
die live in de voorstelling werden gespeeld.
4.6 Locatie
Qua publieksbeleving en artistiek gezien, was de voorstelling uniek vormgegeven. Guus van
Geffen ontwierp een toneelbeeld voor drie bedrijven in en rondom Hangar 11. Het publiek bleef
niet op één plaats zitten, maar liep zo letterlijk door het bewogen leven van boerin Hanna.
4.7 Marketing
Doelgroepen van de marketing waren: Twentenaren, agrarische sector en theaterliefhebbers
(regionaal en landelijk). Deze doelgroepen werden onderverdeeld in meerdere categorieën en
de verschillende marketingmedewerkers kregen hun eigen taken om deze te bereiken. Het
Twentse verhaal met zijn universele waardes drong hierdoor door tot in de haarvaten van de
Twentse gemeenschap en begon gedurende de campagne duidelijk een snaar te raken bij de
verschillende partners. Via hen werd de voorstelling uitgedragen en aanbevolen in hun
netwerken, facebookpagina’s, websites, in hun advertenties en zelfs op menukaarten. Dit
draagvlak bleek extreem belangrijk voor het resultaat.
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5. Zakelijke terugblik
Tegen het einde van 2018 waren er door tal van particuliere sponsors uit de regio financiële
donaties en bijdragen in natura toegezegd waardoor 1/3 van de projectbegroting gefinancierd
was. En er waren subsidie en donaties toegekend door de provincie Overijssel en een viertal
fondsen. Voor het ontbrekende deel van de begroting stelden een aantal grote donateurs zich
eind 2018 garant en initiatiefnemers en belangrijkste creatives reserveerden een deel van hun
honorarium als risicobudget om kosten beheersbaar te houden. Het grootste deel van de
projectprojectbegroting moest worden opgebracht door de kaartverkoop.
5.1 Doelstellingen
Hanna van Hendrik moest een theaterspektakel worden op één unieke locatie met een uniek
decor met een complete mix aan ingrediënten die een unieke theaterbelevenis garandeerde.
Alle marketing/pr-inspanningen konden daarom gefocust worden op een plek. Dit maakte het
mogelijk om met allerlei ingrediënten zoals de aankleding binnen en buiten, horeca, gastvrije
medewerkers, merchandising de totaalbeleving van het publiek te optimaliseren. Aan de
voorstelling ging een maaltijd van streekgerechten vooraf die inbegrepen was in de prijs van de
toegangskaart.

Er werden 41 voorstellingen gepland met een première op 8 juni 2019 en de mogelijkheid om
bij succes uit te breiden tot 51 uitvoeringen. Er waren 1000 kaarten beschikbaar per voorstelling.
Primair doel was het realiseren van een niet verlieslatende verkoop van 28.000 kaarten, break
even of meer en 70% regionaal en 30% landelijk publiek en een ongeveer overeenkomstige
verhouding free publicity.

5.2 Bereikte resultaten kwantitatief en kwalitatief

Aantal voorstellingen
Aantal bezoekers:
Verhouding publiek:
Free publicity:
Positief resultaat:

51
47.604 (95 %) waarvan 3.692 vrijkaarten (8 %)
65% regionaal en 35% landelijk publiek
40% van de publicaties landelijk met inbegrip van TV en
radio tegen 60% regionaal
EUR 178.751,-

Op de première bleek de voorstelling een topproduct te zijn, dat tegelijk laagdrempelig was en
artistiek van hoge kwaliteit. Kort daarna ontstond er een run op de toegangskaarten en was de
voorstelling avond aan avond uitverkocht. Hanna van Hendrik werd omarmd door theatercritici
met lyrische recensies in regionale en landelijke dagbladen in o.a. NRC, Volkskrant en Tubantia.
In het Theaterjaarboek 2018-2019 noemen 3 recensenten het bij de belangrijkste voorstellingen
van dat theaterseizoen. Er is een wachtlijst van 10.000 email-adressen van bezoekers die geen
kaartje konden bemachtigen.
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5.3 Toelichting resultaten t.o.v. begroting

Hanna van Hendrik zou een 150 minuten durende voorstelling worden met één pauze, die een
totaalbeleving was met als belangrijke troeven: de bijzondere locatie, de zeer grote gevarieerde
cast, de live band met nieuwe muziek, de drie immense decors met ieder een eigen licht- en
geluidsontwerp en tribune. Naar ieder van deze drie decors zouden in principe 1000
toeschouwers per voorstelling onder begeleiding van vrijwilligers toe lopen en plaatsnemen.
Deze uitgangspunten betekenden dat er grote financiële risico’s genomen moesten worden,
zonder de zekerheid van een geslaagde kaartverkoop.
In basis werd er uitgegaan van 41 voorstellingen die in totaal door 28.000 bezoekers zou
worden bezocht. Gezien de daarmee samenhangende omzet bepalend werd voor de kosten,
betekende het dat er zeer scherp gebudgetteerd moest worden. Ook gaven, om het project
mogelijk te maken, vele betrokkenen een garantstelling voor hun fee: ze leverden een deel van
hun fee in en zouden het restant pas ontvangen indien de voorstelling succes had. Ze werden
daarmee risicodragers van het project.
Eenmaal in de aanloopfase van het project bleken de opgenomen bedragen op veel vlakken
niet haalbaar. Om binnen de begroting te blijven betekende het dat er zeer grote concessies
gedaan zouden moeten worden op inhoudelijk vlak, zoals bijvoorbeeld enkel maar op twee
locaties te spelen in plaats van drie, door een orkestband in te zetten in plaats van dat er de
voorstelling werd begeleid door livemuziek, door minder spelers in te zetten, etc. De
doelstellingen van het project zouden daarmee grotendeels verloren gaan. De uitvoerend
producent besloot daarom om voornamelijk gebruik te maken van het huren van diverse
materialen (kostuums, rekwisieten, licht, geluid enzovoort). Ook werden de verhuur- en facilitaire
bedrijven gevraagd in te stemmen met een lager basis garantiebedrag dat gefaseerd verhoogd
werd wanneer het punt van break-even was bereikt en wanneer er sprake was van werkelijke
inkomsten. Als tegenprestatie dat sommigen meedeelden in het risico, konden sommige
betrokkenen en leveranciers dan een kleine bonus factureren indien de voorstelling
daadwerkelijk succes zou hebben.
Tevens werden een aantal deals gemaakt op basis van inzet van vrijkaarten in plaats van
financiële middelen. Er werden ruildeals gemaakt waarin materiaal werd geleverd in ruil voor
een aantal vrijkaarten voor de voorstelling.
Bovenstaande ingrepen zorgden ervoor dat de voorstelling gemaakt kon worden volgens de
doelstellingen die de Stichting ooit voor ogen had. Inhoudelijk een succes maar ook
commercieel; wegens het succes werd de voorstelling verlengd met 2 weken en werden er 10
extra voorstellingen gespeeld. Hierdoor konden alle betrokkenen en leveranciers hun ‘reguliere’
fee factureren en kon er daarnaast ook aan alle bonusafspraken worden voldaan.
De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers betreffen de door de Raad van Toezicht
vastgestelde cijfers op basis van het oorspronkelijk aantal voorziene voorstellingen van 41 en
een bezoekersaantal van 28.000 bezoekers.
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Het groter aantal bezoekers dan verwacht, de verlenging van 10 voorstellingen en de financiële
afspraken met de betrokkenen en leveranciers hebben erin geresulteerd dat de cijfers zowel aan
de inkomsten- als aan de uitgavenkant substantieel afwijken met de begrotingscijfers.

6. Bestemmingsreserve en toekomstige activiteiten
De voorstelling Hanna van Hendrik was een doorslaand succes, zowel inhoudelijk als financieel.
Hierdoor is er een positief resultaat ontstaan in de Stichting. Deze wordt ingezet om een nieuwe
voorstelling te maken die volledig aansluit bij de doelstellingen van de Stichting. Onderzocht
wordt of een reprise van Hanna van Hendrik mogelijk is. De lange aanlooptijd waardoor
gunstige financiële afspraken gemaakt kunnen worden, de wachtlijst, het voelbare enthousiasme
uit de regio van vrijwilligers/ amateurs/ ambassadeurs, de medewerking van hetzelfde artistieke-,
productie-en marketingteam en de gehele cast geeft een groot vertrouwen om in 2021 mogelijk
een succesvolle reprise te kunnen realiseren. Om deze nieuwe voorstelling te kunnen maken
heeft het bestuur besloten om vanuit het positieve resultaat aan deze bestemmingsreserve een
bedrag van € 160.000,- toe te voegen.

7. Governance Code Cultuur
Stichting Hanna van Hendrik past de principes en aanbevelingen van de Governance Code
Cultuur 2019 toe en heeft gekozen voor het raad-van-toezicht model. In 2018/2019 bestond het
bestuur uit 1 persoon, Johanna ter Steege. Toezicht op het bestuur werd gehouden door de
Raad van Toezicht, bestaande Fred Boot (voorzitter), Elisabeth Dielesen en Karen Anne Hupler.
Het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Hanna Van Hendrik onderschrijven het
belang van een goede governance voor het functioneren van Stichting Hanna Van Hendrik. Zij
kennen de Governance Code Cultuur en passen deze toe volgens het principe pas toe en leg
uit.
1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren,
over te dragen en/of te bewaren.

In hoofdstuk 4 hebben wij gereflecteerd op de toegevoegde waarde van Stichting Hanna Van
Hendrik. De Raad van Toezicht is er van overtuigd dat de Stichting een theaterproductie heeft
weten te creëren, waarbij niet alleen de relevante inhoud en de tweetaligheid een unieke
waarde is gebleken. Ook de enorme betrokkenheid van meer dan 200 Twentenaren bij de
productie, van donateurs en sponsoren tot aan amateurspelers, vrijwilligers, technici,
balletmeisjes, motorcrossers, etc., hebben bijgedragen om een groot regionaal draagvlak te
creëren.
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2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat
heeft gedaan. De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van
af.

Bestuur, Raad van Toezicht en betrokkenen zijn te allen tijde doordrongen van het belang van
transparantie, fair practice, integriteit en handelen daarnaar.
De governance van Stichting Hanna Van Hendrik is regelmatig onderwerp van bespreking
tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht van Stichting Hanna Van Hendrik. Tevens ook
tijdens de uitvoering van de theaterproductie op locatie is vanuit het bestuur erop toegezien dat
de governance werd nageleefd door betrokkenen aan de theaterproductie door middel van o.a.
dagelijkse bijeenkomsten waarbij alle betrokkenen aanwezig waren en konden aangeven wat er
bij hen speelde.
Ook was het onderwerp van gesprek tijdens de vergaderingen met het productiemanagement
om eventuele issues te kunnen voorkomen. Dit heeft gezorgd voor een open communicatie
tussen alle betrokkenen.
3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op
belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een
transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

De bestuurder en RvT hebben geen zakelijke of artistieke belangen anders dan als bestuurder of
toezichthouder.
Bij het oprichten van de Stichting Hanna van Hendrik werd de heer Matthijs Bongertman als
voorzitter van de Raad van Toezicht aangesteld. Nadat er in 2018 een belangenverstrengeling
op persoonlijk vlak ontstond met de bestuurder van de Stichting, heeft de heer Bongertman zijn
functie neergelegd en is de heer Fred Boot aangesteld als voorzitter van de Stichting.
Wijzigingen in nevenfuncties zijn onderdeel van de gesprekken en vergaderingen.
4. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

Het bestuur en de toezichthouders waren zich voldoende bewust van hun rol, taken en
bevoegdheden en bespraken eventuele onduidelijkheden met elkaar tijdens de vergaderingen.
Het bestuur leverde conform afspraken met RvT alle informatie, op inhoudelijk en financieel vlak
van de theaterproductie, aan. In de voorbereidingsfase was dit vierwekelijks, in de fase van de
theaterproductie was dit wekelijks.
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene dagelijkse leiding, het functioneren en de
resultaten van de organisatie.

De directeur/bestuurder van Stichting Hanna Van Hendrik is verantwoordelijk voor de
organisatie, en heeft de algemene dagelijkse leiding van de theaterproductie gedelegeerd aan
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de Uitvoerend Producent, Anouk Kapel. In gezamenlijk overleg wordt het functioneren van de
organisatie besproken, en uiteindelijk wordt gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.
6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de
organisatie.

Nieuwe wet- en regelgeving worden door het bestuur nageleefd en toegepast.
Het bestuur ziet toe op een zorgvuldige omgang met de betrokkenen en de middelen van
Stichting Hanna van Hendrik.
Het bestuur heeft de business case voor de theaterproductie ter goedkeuring aan de raad
voorgelegd. Tijdens elke vergadering werden de vorderingen en afwijkingen op deze business
case toegelicht.
Er zijn 3 vertrouwenspersonen aangesteld binnen de theaterproductie: de productieleider, een
lid van het amateurspelers en de stage manager.
Voor het beloningsbeleid hanteert de Stichting eigen arbeidsvoorwaarden, die een bescheiden
afspiegeling zijn van de CAO voor de Podiumkunsten. Daarmee is het beloningsbeleid passend
bij de aard van het werk en de maatschappelijke doelstelling van de Stichting.
Directeur/ Bestuurder heeft voor haar bestuurlijke rol geen vergoeding ontvangen.
7. De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een
professionele en onafhankelijke wijze uit.

De voorzitter bereidt met de directeur-bestuurder de agenda voor, leidt de vergaderingen,
zorgt voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het functioneren van de Raad.
Ieder lid van de Raad heeft voldoende tijd voor de vervulling van zijn functie, er is geen
frequente afwezigheid geconstateerd. Tevens heeft ieder lid van de Raad zijn eigen expertise
ingezet om toezicht te houden en het Bestuur en de Uitvoerend Producent te adviseren.
Leden van de Raad hebben in 2019 individuele en gezamenlijke gesprekken gevoerd met het
Bestuur en de Uitvoerend Producent waarin hun functioneren aan de orde is geweest. Ook
hebben zij onderling, in afwezigheid van bestuur of medewerkers het functioneren van de
organisatie besproken.

8. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij
deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

De Raad wenst in 2020 uit te breiden met 2 nieuwe leden en is zorgvuldig aan het zoeken naar
deze nieuwe leden. Voor elke positie wordt een profiel opgesteld, en worden met verschillende
kandidaten gesprekken gehouden. De twee aanvullende profielen zijn enerzijds financieel
uitstekend onderlegd, anderzijds is het wenselijk dat zij sterk geworteld zijn in de Twentse
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gemeenschap om zo de positie van de Stichting en haar nieuwe theaterproducties te kunnen
verstevigen.
Over een introductieprogramma voor nieuwe leden zullen bij toekomstige benoemingen nadere
afspraken worden gemaakt.
De Raad van Toezicht kwam in 2018 4 keer plenair bijeen met het bestuur: op 5 juni, 19
september, 25 oktober, 15 november. In 2019 heeft de Raad van Toezicht met het bestuur 10
keer overleg gehad op 10 januari, 13 maart, 27 maart, 12 april, 19 april, 25 april, 30 april, 10 juli,
28 november, 10 december. Van deze vergaderingen is verslag gelegd.
Tijdens de vergaderingen zijn onder andere de artistieke ontwikkelingen, de voortgang van de
prestaties, de marketing, de communicatie en de ontwikkeling van de theaterproductie
besproken. Verder zijn uitgebreid de financiële prognoses en resultaten besproken evenals de
risico’s en het risicobeheer.

Tot slot…
De Raad van Toezicht constateert dat Stichting Hanna Van Hendrik in 2019 de begrote
activiteiten rondom de theaterproductie in alle opzichten heeft gerealiseerd. Ook artistiek/
inhoudelijk is de theaterproductie een groot succes geweest die aan alle doelstellingen van de
Stichting heeft voldaan.
De Raad bedankt alle vele betrokkenen voor hun grote inzet en betrokkenheid en de plezierige
samenwerking. Daarnaast dankt de Raad Provincie Overijssel, het Prins Bernard Cultuurfonds,
Dioraphte, LIRA, Gravin van Bijlandt Stichting en de vele donateurs voor hun bijdragen.

Raad van Toezicht Stichting Hanna van Hendrik,
Fred Boot (voorzitter)
Elisabeth Dielesen
Karen Anne Hupler
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STICHTING HANNA VAN HENDRIK, ROTTERDAM
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
na resultaatbestemming
31 december 2019
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies
Overige vorderingen en overlopende activa

48.094
35.111
83.205

Liquide middelen

204.743
287.948

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve reserve reprise voorstelling
Hanna van Hendrik

18.751
160.000
178.751

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Overige schulden en overlopende passiva

22.015
87.182
109.197
287.948
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STICHTING HANNA VAN HENDRIK, ROTTERDAM
STAAT VAN BATEN EN LASTEN van 1 februari 2018 t/m 31 december 2019
Realisatie
Begroting
1-2-2018 t/m 31-12-2019
Baten
Publieksinkomsten
Sponsoring en particuliere bijdragen
Subsidies
Diverse inkomsten

2.357.179
270.628
93.400
463
2.721.670

1.515.859
317.000
105.000
1.937.859

1.118.872
341.372
329.408
45.990
461.959
45.163
20.499
179.656
2.542.919

871.089
309.281
230.705
25.703
278.150
31.631
39.600
151.700
1.937.859

178.751

-

Lasten
Personeelskosten
(Pre)productiekosten
Locatiekosten
Transport
Sejours/catering
Verblijfskosten
Algemene kosten
Marketing/publiciteit

Exploitatieresultaat
Bestemming resultaat
Toevoeging algemene reserve
Toevoeging bestemmingsreserve reprise
voorstelling Hana van Hendrik

18.751
160.000
178.751
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STICHTING HANNA VAN HENDRIK, ROTTERDAM
ALGEMENE TOELICHTING
Algemeen
Aard der activiteiten
De stichting - opgericht op 1 februari 2018 - heeft ten doel het bevorderen en behouden van de
culturele waarden van de Twentse regio door middel van het produceren en realiseren
van theatervoorstellingen en/of andere culturele uitingen en het werven van fondsen daartoe.
Boekjaar
Het eerste verlengde boekjaar loopt van 1 februari 2018 tot en met 31 december 2019.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdende met
mogelijke oninbaarheid, bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Algemene reserve
Aan deze reserve worden de voor- en nadelige exploitatiesaldo toegevoegd of onttrokken.
Deze reserve heeft ten doel de continuïteit van de stichting te garanderen.
Bestemmingsreserve reserve reprise voorstelling Hanna van Hendrik
Deze bestemmingsresereve is door het bestuur gevormd om een reprise van de theatervoorstelling
Hanna van Hendrik in 2021 mogelijk te maken. Door middel van deze reserve kunnen de
aanloopkosten voor deze voorstelling gefinancierd worden.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden
lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, tenzij anders is vermeld.
Lasten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen
zodra deze voorzienbaar zijn.
Het exploitatiesaldo is het veschil tussen de baten en de lasten. Het bestuur bepaalt hiervan de
bestemming met inachtneming van de statuten en relevante wet- en regelgeving.
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STICHTING HANNA VAN HENDRIK, ROTTERDAM
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
VLOTTENDE ACTIVA

31 december
2019

Vorderingen
Belastingen en premies
Omzetbelasting

35.111
35.111

Liquide middelen
Rabobank, rekening courant 0328 7160 57
Rabobank, bedrijfsspaarrekening 3466 8303 70

204.743
204.743

Eigen vermogen
Algemene reserve

2018/2019

Saldo aanvang boekjaar
Bestemming resultaat
Saldo ultimo boekjaar

18.751
18.751

Bestemmingsreserve reserve reprise voorstelling Hanna van Hendrik
Saldo aanvang boekjaar
Bestemming resultaat
Saldo ultimo boekjaar
Kortlopende schulden

160.000
160.000

31 december
2019

Overige schulden en overlopende passiva
Honoraria
Registratie Schouwburg Hengelo
Administratie

79.500
5.182
2.500
87.182
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STICHTING HANNA VAN HENDRIK, ROTTERDAM
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Publieksinkomsten

Recette
Food and Beverage
Parkeergelden
Merchandising

Realisatie
Begroting
2018/2019
2.269.528
39.465
34.026
14.160
2.357.179

1.447.516
35.555
32.788
1.515.859

44.482
2.559
10.836
212.751
270.628

80.500
236.500
317.000

60.000
25.000
6.400
2.000
93.400

60.000
25.000
20.000
105.000

179.011
119.580
32.400
38.552
278.674
174.620
185.490
79.252
9.131
22.162
1.118.872

140.563
105.885
26.438
21.293
169.330
229.112
89.351
62.747
12.000
14.370
871.089

13.263
272
4.706
131
98.074
5.529
24.812
3.500
1.000
167.928
15.598
4.024
2.535
341.372

11.200
500
16.887
4.000
90.000
10.000
35.000
2.000
1.000
88.694
48.000
2.000
309.281

Sponsoring en particuliere bijdragen
Sponsoring
Advertenties
Business to Business arrangementen
Donaties

Subsidies en fondsen
Provincie Overijssel
Prins Bernhard Cultuurfonds
Lira Fonds
Gravin van Bylandt Fonds
Dioraphte

Lasten
Personeelskosten
Cast
Muzikanten
Ensemble
Overige cast
Creatives
Crew
Productie
Marketing en PR
Administratie
Ticketing en kassa

(Pre)productiekosten
Algemeen
Casting/audities
Repetitiekosten
Muziekband
Decor
Rekwisieten
Kostuums
Pruiken
Kap- en grimematerialen
Licht en geluid
Overige techniek
Inkoop merchandising
Communicatie
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STICHTING HANNA VAN HENDRIK, ROTTERDAM
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Locatiekosten

Huur locatie
Aankleding foyer
Tribune
Back stage
Security
Medicals
Publieksbegeleiding
Afval verwerking
Schoonmaak
Overige locatiekosten

Realisatie
Begroting
2018/2019
168.221
10.116
86.153
8.774
12.500
13.541
8.523 #
1.845
1.578
18.157
329.408

95.334
55.000
13.000
15.098
5.250
23.323
7.500
10.200
6.000
230.705

Transportkosten
Transport
Transport
Transport
Transport

cast
crew
productie
overig

8.024
7.498
8.208
22.260
45.990

17.203
5.000
3.500
25.703

95.301
366.658
461.959

65.615
212.535
278.150

Sejours/catering
Catering company
Catering overig

In de begroting waren de kosten catering overig op de recette in mindering gebracht.
Algemene kosten
Kantoormateriaal
Verzekeringen
Advieskosten
Bankkosten
Overige algemene kosten

3.354
15.178
1.643
274
50
20.499

1.500
32.000
6.100
39.600

143.799
4.979
18.358
4.539
7.981
179.656

125.000
24.700
800
1.200
151.700

Marketing/publiciteit
Marketing/publiciteit algemeen
Return sponsoring
Premiere
Toi's
Derniere
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STICHTING HANNA VAN HENDRIK, ROTTERDAM
OVERIGE GEGEVENS
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen voorgedaan.
Voorstel resultaatbestemming
Voorgesteld wordt het resultaat over 2018/2019 als volgt te verdelen:
Toevoeging bestemmingsreserve reprise voorstelling Hanna van Hendrik
Toevoeging algemene reserve

Va
ge eld ddoorhe
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Vastgesteld
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bestuur eop de
22 Raad
mei 2020:
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160.000
18.751
178.751

......... 2020

J.F. ter Steege

J.F. ter Steege

E.K.F. Dielesen
K.A. Hüpler - Hebben

A.M. Kapel
F.K. Boot

Goedgekeurd door de raad van toezicht op 22 mei 2020:

E.K.F. Dielesen

K.A. Hüpler - Hebben

F.K. Boot
F.K. Boot
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