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BESTUURSVERSLAG 2019 

 

Over Rudolphi Producties 
 
Missie 
De missie van Rudolphi Producties is het produceren en presenteren van nieuw werk van autonome makers van alle 
generaties en achtergronden. Dit werk kenmerkt zich door een open houding ten opzichte van de wereld om ons heen 
zonder expliciet actueel te willen zijn. Het vakmanschap is van hoog niveau. Er wordt zowel voorwaardenscheppend als 
artistiek-inhoudelijk geproduceerd. 
 
Artistiek profiel  
Rudolphi Producties is in 2003 opgericht en is een initiatief van Theaterzaken Via Rudolphi. Dit in 1987 opgerichte 
theaterbureau staat middenin de culturele keten en biedt een scala aan ondersteunende diensten: van acquisitie tot 
marketing, van fondsenwerving tot boekhouding. Vanuit een diepgeworteld geloof in de kracht van het theater plaatsen 
het bureau en Rudolphi Producties zich samen als veelzijdig theaterhuis op het kruispunt tussen publiek en podium, 
tussen financier en maker en tussen briljant idee en bekwame uitvoering. We kunnen bogen op een decennialange 
ervaring en vertrouwensrelatie met vrijwel alle vlakke vloerzalen in Nederland. De leiding is in handen van Marie-Anne 
Rudolphi, Marloes Marinussen en Thomas Royé.  
 
Theaterzaken Amsterdam 
In de afgelopen acht jaar heeft Rudolphi Producties onder de vlag Theaterzaken Amsterdam samen met YoungGangsters 
en het Volksoperahuis, met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het publiek en de theatermakers met elkaar 
verbonden in geestverruimende contextprogramma’s en voorstellingen. Binnen de programma’s brachten we de kunst 
met de wereld en de wereld met de kunst in contact. Dit deden we vanuit de groeiende vraag van het Amsterdamse 
publiek naar verdieping en verbreding van de voorstellingen die we produceerden.  
 
Bundeling van artistieke kracht in een gemeenschappelijke backoffice is altijd de doelstelling van TZA geweest. Het idee 
was en is om een gezamenlijke verdiepende programmering te ontwikkelen voor de Amsterdamse voorstellingen. De 
samenhangende randprogrammering in Amsterdam heeft als doel verbinding tussen stad, publiek en theatermakers te 
bewerkstelligen. We zijn geslaagd in dit doel en hebben al onze beleidsvoornemens gerealiseerd met een groot bereik. 
Echter, anno 2020 moeten we stellen dat de gezamenlijke Theaterzaken Amsterdam-constructie is ingehaald door de 
realiteit. Door het wegvallen van de verbindende kracht van Maarten van der Cammen en het feit dat de aangesloten 
gezelschappen gingen verzelfstandigen heeft het samenwerkingsverband voor de toekomst zijn relevantie verloren. In 
overleg met de gezelschappen hebben wij besloten de samenwerking binnen Theaterzaken Amsterdam met ingang van 1 
januari 2021 stop te zetten. Vanaf dan zal ieder gezelschap zelf een directe relatie met Amsterdam aangaan. 
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Over 2019 
 
Korte terugblik 2019  
Na het overlijden van Maarten van der Cammen in de zomer van 2018, stond 2019 grotendeels in het teken van 
opkrabbelen en omgaan met deze nieuwe werkelijkheid. Maar uiteindelijk ook weer vooruitkijken met alle mooie, 
bijzondere producties die voor 2019 op de planning stonden en natuurlijk ook de intensieve voorbereidingen voor het 
nieuwe kunstenplan in het verschiet. 
 
Het team van Via Rudolphi is begin 2019 uitgebreid met Marloes Marinussen en na de zomer met Thomas Royé, beiden 
in de functie van zakelijk leider/creatief producent. Marloes Marinussen werkte hiervoor geruime tijd bij De Warme 
Winkel, waar ze verantwoordelijk was voor de planning, sales en zakelijke coördinatie. Thomas Royé was eerder zakelijk 
directeur bij de Tolhuistuin en bij Dood Paard. Thomas en Marloes hebben zich op de zakelijke en operationele taken van 
Rudolphi Producties gericht dit jaar, terwijl Marie-Anne Rudolphi verantwoordelijk was voor de artistieke leiding.  
 
Daarnaast bestond de kern van de organisatie uit onze vaste bureaumanager Roos Brouwer en uit onze vaste marketing- 
en publiciteitsmedewerker Lisette Brouwer. Suzanne Kortbeek was – tot haar zwangerschapsverlof in oktober – 
verantwoordelijk voor de fondsenwerving en werd tijdelijk vervangen door Celine Bosman. De contextprogramma’s in 
Amsterdam ontwikkelden we samen met Sophie van Hoorn (docent filosofie AHK en programmamaker) en we hadden 
een fanatieke stagiaire Fiep Nijhof die op alle terreinen ondersteunde. Ook al zijn we nog maar kort met dit (deels) 
nieuwe team aan het werk; er is een goede klik en het voelt vertrouwd. Niet alleen binnen de muren van het kantoor, 
maar ook met de Raad van Toezicht, onze makers, onze trouwe partners zoals Theater Bellevue en andere stakeholders.  
 
Ontwikkeling programma 2019  
2019 zou een relatief rustig jaar gaan worden (in tegenstelling tot 2018, waarin we het recordaantal voorstellingen 
speelden van 170). Toch hebben we uiteindelijk 116 voorstellingen gespeeld voor 13.949 bezoekers. Zoals we elk jaar 
constateren: onze theatermakers en voorstellingen worden vaak (terug-)gevraagd, als reprise of binnen een bepaalde 
context. Zo werd dit jaar Het Verbrande Huis geprogrammeerd in het kader van Keti Koti in Den Haag en werd Holy F 
uitgenodigd te komen spelen door UN Women tijdens de HeForShe Arts Week en op Zomerkade in Rotterdam. Het 
Verbrande Huis kwam later in het jaar terug met een kerstreeks in Bellevue. Net als de gecoproduceerde 
lunchvoorstelling Aardappelbloed, die in december 10 dagen in Bellevue te zien was. Een voorstelling van Emma Lesuis 
die zich als nieuwe maker aan ons heeft verbonden. 
 
Wij kregen er energie van en onze makers ook. Samen hebben we een divers programma neergezet waarbij de focus op 
verdiepende contextprogrammering een belangrijkere plek inneemt binnen onze activiteiten.  
 
De voorstellingen | het jaar in activiteiten  
Januari 2019 was de laatste maand van de tournee van Liefdesverklaring (voor altijd) de coproductie met Nicole Beutler 
Projects en Het Zuidelijk Toneel. Door ziekte van twee acteurs werden we geconfronteerd met de kwetsbaarheid van 
theater. We moesten deze twee acteurs vervangen en we waren genoodzaakt diverse voorstellingen te cancelen. 
 
Eind januari vertrok Bodil de la Parra met haar team naar Suriname voor de tournee van Het Verbrande Huis, de 
theatersolo van Bodil de la Parra gebaseerd op haar Surinaamse familieverhalen. Een persoonlijk verhaal dat zijn licht laat 
schijnen op de Nederlands-Surinaamse geschiedenis. Bodil gaat daarbij terug naar haar Joods-Portugese voorouders die, 
ooit op de vlucht voor de inquisitie, in Suriname terechtkwamen. Het Verbrande Huis speelde eerst twee succesvolle 
voorstellingen in de Synagoge gevolgd door vier stijf uitverkochte zalen in Theater On Stage in Paramaribo. Bodil schrijft 
in haar terugblik uitgebreid over deze unieke ervaring in Suriname.  
Met Het Verbrande Huis maakten we een drietrapsraket. Eerst in 2018 als locatievoorstelling op Oerol en de tournee in 
Nederland, vervolgens naar Suriname eind januari en februari 2019, daarna eenmalig in het kader van Keti Koti in Den 
Haag en met als kers op de taart voorstellingen in Theater Bellevue tijdens de kerst 2019 en een korte reprisetournee in 
januari 2020.  
 
UN Women (Solidarity Movement for Gender Equality) nodigde ons voor het tweede jaar uit om tijdens de week van 
Internationale Vrouwendag Holy F te spelen in de ‘HeForShe Arts Week’. In 2018 was dit een groot succes hetgeen zich in 
2019 meer dan evenaarde. Eva Marie de Waal, Sophie van Winden en Simone van Saarloos/Britte Lagcher onderzoeken 
met de nodige zelfspot hoe het ervoor staat met emancipatie anno 2019. Samen met het publiek gingen ze op zoek naar 
de nog altijd sluimerende vooroordelen en hardnekkige misverstanden. Na afloop van de voorstelling was er een nazit 
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met de directeur van UN Women Marije Cornelissen, Noraly Beyer en de directeur van Emancipator Jens van Tricht. We 
zijn blij met de ontvangst van deze voorstelling en kijken ernaar uit om het tweede deel van dit drieluik te gaan 
produceren, Mama Marlene. Deze nieuwe voorstelling van Waal en Wind gaat in het najaar van 2020 in première, 
ditmaal over de actuele stand van het moederschap.  
 
Onze grote nieuwe productie in 2019 was Decemberdagen, een coproductie met Bijlmer Parktheater, naar een idee van 
Helen Kamperveen, met een tekst van Esther Duysker en een regie van Jette Derlagen. De voorstelling begon op Oerol 
(eind juni) wat best een geestige omgeving was om een voorstelling te spelen die zich met kerst en in december afspeelt. 
De serie op Oerol was heel goed om de voorstelling in te spelen en verder te ontwikkelen. Het programmeren van 
Decemberdagen was een stap van Oerol om meer voorstellingen van kleur te programmeren. 
 
Oerol was nog niet voorbij of het ITs Festival trapte af. Zoals elk jaar was het eind juni de tijd voor de selectie van het 
afstudeerwerk op de Eigen Werkdag: 12 uur non-stop theater met 20 voorstellingen, 15 disciplines en meer dan 50 
podiumkunstenaars uit Nederland en België. Van 12.00 uur ‘s ochtends tot 24.00 uur ’s nachts hebben we onafgebroken 
presentaties bezocht. Het was een zeer succesvolle dag: een aantal voorstellingen waaronder die van Kathlyn Wuyts en 
Arber Aliaj sprongen direct in het oog. En zij waren zeker niet de enige opvallende makers: op andere ITs dagen was de 
jury ook aanwezig en vielen Timo Tembuyser, Joy Delima en Caro Derkx ook op met hun krachtige performances. 
Kortom, we konden kiezen uit een sterke lichting makers met een divers palet aan afstudeerwerk. De jury selecteerde:  
 
Kathlyn Wuyts - Vaste grond, Arber Aliaj - Een zoektocht naar schoonheid, Caro Derkx - My, myself and Sir Roger Scruton 
en de vervangende voorstelling Tisch un hihi Tränen van Benjamin Abel Meirhaeghe, Kim Karssen en Laura de Geest. 
 
Een uitgangspunt bij deze keuze was – naast de kracht en eigenheid van de losse voorstellingen – een mooie 
gebalanceerde avond neer te zetten. We zoeken naar een goede balans in energie, in dynamiek en in de duur van de 
voorstellingen. De gemene deler in de selectie van 2019 was de beschouwende toon en de gewaagde keuze voor één 
bepalende, dwingende vorm. Het waren sober geënsceneerde voorstellingen, maar inhoudelijk ontzettend sterk, dat 
bleek ook uit de enerverende nagesprekken. Caro koos voor een statische interviewsetting met camera, Arber speelde 
zijn performance herhalend op een beperkt vlak met aarde en bij Kathlyn was het de intieme setting, haar ouwelijke jas 
en een pan.  
 
Het Debuut ging op 21 september in première en werd bijzonder goed ontvangen. Na een tournee van eenentwintig 
voorstellingen vierden we de dernière op 1 en 2 november in Theater Bellevue. Met een prachtige tentoonstelling 
rondom de inspiratiebronnen van de makers én een lang nagesprek met hapjes, drankjes en publiek in overvloed was dit 
een geweldig slotakkoord.  
 
En niet alleen vanwege ons geprezen Debuut trapten we het nieuwe seizoen feestelijk af! Naomi Velissariou won de 
regieprijs voor onze coproductie Permanent Destruction – The SK Concert met Stichting Naomi Velissariou en Theater 
Utrecht. Zoals de jury schreef is Naomi een inspirerend voorbeeld van iemand die de grenzen opzoekt van wat theater is 
of kan zijn. Maarten stond aan de wieg van de samenwerking met Naomi, hij zag de potentie in haar als sterke 
performer, met deze unieke voorstelling als resultaat. Het was bijzonder de coproductie op deze manier af te sluiten.  
 
In september werd Decemberdagen aangepast voor de theatertournee. We kregen hiervoor van coproducent Bijlmer 
Parktheater geruime tijd het theater tot onze beschikking waardoor er gedegen afgemonteerd en getryout kon worden. 
De première was een groot feest en tijdens de serie in Bijlmer Parktheater kwam zelfs de minister van cultuur op bezoek. 
De plannen (die parallel liepen aan de tournee) om de voorstelling naar Suriname te brengen werden gestagneerd omdat 
het gezien de onrustige politieke situatie niet als passend of veilig werd gezien om een voorstelling met een dergelijke 
beladen titel te gaan spelen in Paramaribo. Ook de Nederlandse Ambassade wilde Decemberdagen om die reden niet 
ondersteunen, waardoor dit plan uitgesteld werd naar zomer 2020. In het najaar werd Decemberdagen ineens akelig 
actueel met de veroordeling van Bouterse. We hebben hier veel aandacht aan besteed in de contextprogrammering. 
 
In december organiseerden we in samenwerking met Theater Bellevue de ‘Surinaamse maand’, waarin we in het begin 
van de maand Decemberdagen in de grote zaal hadden staan, Aardappelbloed als lunchvoorstelling en tijdens kerst Bodil 
de la Parra in de grote zaal met een reprise van Het Verbrande Huis. In die tijd stond ook ‘De Grote Suriname 
tentoonstelling’ in de Grote Kerk wat de Surinaamse maand alleen maar versterkte.  
 
2019 is een enerverend en zeer productief jaar geworden, we hebben gedraaid op volle toeren en zijn heel tevreden met 
het behaalde resultaat. We hebben in 2019 1 nieuwe productie gerealiseerd, 3 nieuwe coproducties en 2 reprises. Er zijn 
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116 voorstellingen gespeeld, dat is 16% boven het voorgenomen aantal van 100. Ook de publieke belangstelling voor 
onze producties lag met 13.949 bezoekers in lijn met de beoogde 15.000 voor in 2019. Zeker in ogenschouw genomen 
dat we een productie uit 2019 reeds in 2018 hadden geproduceerd. 
 
Er werden 36 voorstellingen in Amsterdam gespeeld, 24 in de regio Noord, 6 in de regio Oost, 5 in de regio Midden, 17 in 
de regio West, 5 in de regio Zuid, 7 in Rotterdam, 6 in Den Haag, 5 in Utrecht en 5 in het buitenland.  
 
Start Up: traineeship voor aspirant zakelijk leiders 
We merken dat er in het veld weinig kansen zijn voor jonge zakelijk leiders om na hun studie de praktijk van het vak te 
leren in een veilige omgeving. Onderhandelen, lobbyen, werken met grote budgetten, je verhouden tot (ervaren) 
artistiek leiders zijn vaardigheden die je je pas eigen kan maken in de praktijk. Met een aantal verschillende 
podiumkunstorganisaties (Schweigman&, Nicole Beutler Projects, Adelheid+Zina, Stichting IJ Producties/Over het IJ 
Festival) willen wij hier iets aan veranderen. We gaan getalenteerde aspirant zakelijk leiders aannemen, die we conform 
de CAO zullen betalen en volwaardig laten meedraaien in de organisatie, met de bijbehorende verantwoordelijkheden. 
We zullen onze kennis met hen delen en hen het vertrouwen en de tijd geven om zelf hun weg te vinden. Bij Rudolphi 
Producties nemen we per jaar één zakelijk leider onder onze hoede, die we met name binnen Het Debuut zullen 
begeleiden en koppelen aan de jonge makers die daarin vertegenwoordigd worden. Met genoemde organisaties gaan wij 
samen voor dit plan externe financiering zoeken.  
 
Partners in 2019 
Onze partners Theater Bellevue en de Toneelschuur zijn podia waarmee wij onze tourneeplanning vanaf het prilste begin 
afstemmen. In gezamenlijkheid boeken we premières en dernières en organiseren we de tournees rondom deze data. 
Met alle overige podia, die zich samen met Theater Bellevue en de Toneelschuur verenigd hebben in het landelijke 
Vlakke Vloer Platform, onderhouden wij eveneens nauw contact. Uiteraard rekenen we hen dan ook tot onze 
stakeholders. Ook het Oerolfestival op Terschelling en rondreizend theaterfestival de Parade horen daarbij: met beide 
festivals ontwikkelen we lange lijnen, wat zich op Oerol vertaalt in een jaarlijkse bespeling van onze zogenaamde second 
wave makers en op de Parade in een op maat toegesneden programmering op basis van ons aanbod en de wensen van 
onze makers. 
 

  

Amsterdam 28 maart 2019, namens het bestuur ondertekend,

Marie-Anne Rudolphi, voorzitter
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Code Cultural Governance en Code Culturele Diversiteit 
 
Code Cultural Governance: Raad van Toezicht en bestuur 
 Rudolphi Producties heeft haar governance belegd in een gemeenschappelijke Raad van Toezicht die ook over de 
activiteiten van Rudolphi Producties waakt. De stichting word artistiek geleid door Marie-Anne Rudolphi. De belangrijkste 
verandering met betrekking tot het bestuur is de intreding van Marloes Marinussen en Thomas Royé. Zij vormen nu 
samen met Marie-Anne Rudolphi het bestuur van Rudolphi Producties. In de loop van 2017 is de boekhouding en 
salarisadministratie aangesloten bij administratiebureau Ozcar, waar onze eigen boekhouder Sebastián Coli Bazzini 
werkzaam is.  
De stichting functioneert vanuit de gedachte dat een gedeelde backoffice en cultureel ondernemende kennisuitwisseling 
de ondersteunde theatergezelschappen en -makers steviger positioneert in de veranderende, steeds zakelijker 
wordende culturele sector. 
 

Raad van Toezicht Rol in RvT Termijn Uiterste datum aftreden Functie 

Charlotte Dingemans Voorzitter 2e termijn Feb 2024 Advocaten Dingemansvanderkind 

Peter Swinkels Secretaris 2e termijn Feb 2023 Directeur Prisma 

Jan Zoet 
Algemeen 
bestuurslid 

2e termijn Dec 2022 Directeur Amare 

Chris Keulemans 
Algemeen 
bestuurslid 

2e termijn Dec 2021 
Journalist, schrijver & 
programmamaker 

Jeannette Smit 
Algemeen 
bestuurslid 

2e termijn Dec 2020 Directeur Theater Bellevue 

 

 
Rudolphi Producties werkt naar de geest en de letter van de Governance Code Cultuur 2019 en toetst deze regelmatig.  

Principe 1 (realisatie maatschappelijke missie en doelstelling) en principe 2 (toepassing) wordt volledig toegepast. 
Rudolphi Producties is in 2003 opgericht met als doelstelling ‘het bevorderen van podiumkunst in het algemeen en het 
produceren en uitvoeren van theaterproducties in het bijzonder en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn’.  
 
Daarmee is duidelijk dat Rudolphi Producties zich richt naar het eerste principe van de governance code cultuur: het 
realiseren van haar maatschappelijke doelstelling door het creëren van toegevoegde, culturele waarde, over te dragen 
en/of te bewaren. Door deze maatschappelijke doelstelling heeft de Stichting een ANBI status en voldoet nog steeds aan 
deze voorwaarden. 
 
Principe 3 (onafhankelijk en integer) wordt toegepast, onder andere door vermelding van functies en nevenfuncties in 
het bestuursverslag maar dergelijke afspraken zijn ook vastgelegd in statuten. De RvT verricht haar werkzaamheden 
onbezoldigd. 
 
Principe 4 (rolbewust handelen) is vastgelegd in het directie regelement (zie bijlage 1) en wordt getoetst in het 
vierjaarlijkse overleg. Het bestuur is transparant en voorziet de Raad van Toezicht in updates en halfjaarlijkse 
rapportages.  
 
Principe 5 (verantwoordelijkheid) is vastgelegd in het document administratieve organisatie (zie bijlage 2).  
 
Principe 6 (omgaan met mens en middelen) wordt nageleefd door het volgen van de cao Toneel en Dans, de Fair Practice 
Code en Code Diversiteit en Inclusie.  
 
Principe 7 (professioneel en onafhankelijk) is vastgelegd in het document administratieve organisatie en directie 
regelement.  
 
Principe 8 (samenstelling) is vastgelegd in de statuten van Stichting Rudolphi Producties.   
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Code Culturele Diversiteit 

Rudolphi Producties volgt zo goed mogelijk de Code Culturele Diversiteit. 

 
Programma 
Rudolphi Producties heeft bij het selecteren van de makers met wie gewerkt wordt een speciale focus op verhalende 
makers uit aan ons verwante culturen. In 2019 werd daarom een focus gelegd op Surinaams-Nederlandse producties. Dit 
zorgde voor een reprise van de voorstelling Het Verbrande Huis van Bodil de la Parra. Daarmee ging zij op tournee door 
zowel Nederland als in Paramaribo. De biografische voorstelling laat zijn licht schijnen op de Nederlands-Surinaamse 
geschiedenis. Ook ging in 2019 Decemberdagen in première, een voorstelling over de Decembermoorden in Suriname. 
De voorstelling werd geregisseerd door Jette Derlagen en gespeeld door Helen Kamperveen, Manoushka Zeegelaar 
Breeveld en Noah Blindenburg.  
In het programma Holy F wordt de gendergelijkheid ter sprake gebracht. Deze voorstelling werd in 2016 voor het eerst 
gespeeld en werd in 2019 eenmalig getoond in het kader van de HeForShe Arts Week. 
 
Publiek 
Zowel bij Decemberdagen als bij Het Verbrande Huis is met extra inzet gewerkt om de Surinaamse gemeenschap tot 
theaterbezoek uit te nodigen. Daarnaast kwamen er 850 bezoekers kijken naar één van de vier voorstellingen van Het 
Verbrande Huis in theater On Stage in Paramaribo.  
 
Personeel 
Wat het personeel betreft, kunnen we stellen dat de artistieke teams die per productie worden samengesteld een goede 
afspiegeling zijn van de samenleving. We werk(t)en samen met: Helen Kamperveen, Manoushka Zeegelaar Breeveld, 
Esther Duysker, Noah Blinderburg, Bodil de la Parra, Nina de la Parra, Nadja Hüpscher, Esther Scheldwacht, Romano 
Haynes, Jorlenie Delgado Faria, Nick Livramento, Nanna Hanfgarn Jensen, Emma Lesuis, Sun Li en Tjyying Liu. 
 
Deze diversiteit ontbreekt echter nog bij het kantoor en de Raad van Toezicht. Daarom hebben we vastgelegd dat we ons 
beleid aanpassen om hier verandering in te brengen. Bij elke vacature die ontstaat, doen we een beroep op het netwerk 
van onze bi-culturele makers en partners om een geschikte kandidaat te vinden. Voor dit wervingsproces nemen we de 
tijd, we vullen de vacature pas in als we een kandidaat met een bi-culturele achtergrond gevonden hebben. Dit geldt ook 
voor nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Om dit nieuwe perspectief in ons wervingsproces (en de dagelijkse 
praktijk) te laten landen, zullen we in april 2020 bij ROSE Stories een ‘Unconscious Bias’-training  
volgen. 
 
Partners 
Voor wat betreft de partnerships zoeken wij per productie interessante partijen om ons inhoudelijk aan te verbinden. 
Daarmee denken we mee vanuit de autonome kracht van de maker en zoeken naar de beste match op basis van de 
inhoud die zij ons aandragen. Zo was Bodil de la Parra en geschikte match met onze partner Theater on Stage in 
Paramaribo. Dankzij de Surinaamse producente Ann Hermelijn werd deze tournee in werking gesteld en kon Het 
Verbrande Huis vier keer spelen in Paramaribo.  
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Fair Practice Code  
 
Aan de hand van de vier begrippen solidariteit, transparantie, duurzaamheid en vertrouwen reflecteren we op de fair 

practice code en blikken we tevens vooruit.  

Solidariteit 
Omdat Rudolphi Producties (RP) onderdeel is van Theaterzaken Via Rudolphi (TVR), is het gewend met meerdere 
productiekernen “samen te wonen.” Het begrip solidariteit is daar een van de grondprincipes van. Het “samen sta je 
sterker” is in veel activiteiten besloten, van verkoop, publiciteit, productie, techniek en makers: alle functies worden 
breed ingezet en gedeeld.  
 
RP vindt Fair Pay en Fair Practice heel belangrijk. Iedereen die werkzaam is bij ons, zowel freelancers, gedetacheerden als 
in loondienst, wordt betaald volgens de CAO Theater en Dans. Voor freelancers geldt dat het CAO brutobedrag wordt 
omgerekend naar een bruto-bruto honorarium. We houden de tournees zo compact mogelijk en gaan vanaf 21-24 de 
uitvoerenden de gehele speelperiode uitbetalen inclusief vakantiedagen. Tot nu toe hadden we budget voor alleen de 
speeldagen. We kijken uit naar de bredere financiële basis waardoor we écht Fair Pay kunnen garanderen. 
 
Er worden afspraken gemaakt over auteursrechten en deze worden ook aan de desbetreffende personen afgedragen. 
Voor alle functies zijn functieprofielen opgesteld die regelmatig worden geëvalueerd.  
 
Transparantie 
Er is transparantie tussen directie en medewerkers. Er wordt regelmatig overlegd en vergeleken met andere organisaties 
over betaling, arbeidsvoorwaarden en werkprocessen. We hebben een kleine en redelijke platte organisatie waarin een 
veilige werksfeer als het allerbelangrijkste wordt gezien. We houden regelmatig functionerings- en 
voortgangsgesprekken waarin plaats is voor feedback van zowel werkgever als werknemer. Ook binnen de producties 
vinden we een transparante en respectvolle manier van communiceren heel belangrijk. En die wordt dan ook nageleefd 
en bewaakt. 
 
Duurzaamheid en vertrouwen 
We kunnen gerust stellen dat we duurzame relaties met onze makers aangaan. Het geven van een stem aan hen en het 
bieden van ontwikkelperspectief behoort tot onze core business. Het gaat ons niet om het produceren en verkopen van 
een enkele voorstelling (tenzij de kunstenaars hier zelf om vragen) maar om de makers te begeleiden in hun 
ontwikkeling, hen te ondersteunen bij het oprichten van een eigen stichting of hen anderszins een plek te bezorgen in 
het professionele veld. Er zit een duurzame basisfilosofie in het samenwerken met TVR en de andere aangesloten 
gezelschappen die ook op vertrouwen is gebaseerd: een gedeelde backoffice, organisatie en netwerk waarbij de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen. Op dit moment zijn dat Stichting Euphoria (Eva Line de Boer) en Stichting Het 
Paradijs, twee jonge gezelschappen die volop profiteren van de uitgebreide kennis die bij TVR aanwezig is en zich 
daardoor én door de continuïteit die ze zelf nooit hadden kunnen organiseren, goed kunnen ontwikkelen. De 
duurzaamheid zit ook in het werken met drie verschillende generaties die onderling veel uitwisselen, elkaar begeleiden 
en inspireren. Jonge gezelschappen en theatermakers kunnen altijd bij ons terecht voor vragen en ondersteuning. We 
coachen en begeleiden diverse productiekernen. We zijn bezig met een traject voor jonge zakelijk leiders in 
samenwerking met een aantal andere gezelschappen. We hebben een Suriname Alliantie, een groep van professionals 
die de hele keten van opleiden, produceren en presenteren vertegenwoordigen, die elkaar ondersteunen en versterken 
in het produceren en presenteren van theatermakers met een Surinaamse achtergrond. Kortom de steen in de vijver, de 
subsidie aan RP genereert veel duurzame spin off. Er is jaarlijks budget voor bijscholing van zowel medewerkers als 
directie zoals coaching, marketing workshops, en intervisie.  
 
Hoe kunnen we deze code verder implementeren? 
De grootste noodzaak zit op dit moment bij het Fair Pay. Onze budgetten waren tot nu toe dermate krap dat we aan de 
onderkant zaten in de omvang van de arbeidscontracten. We volgen de CAO wel met betrekking tot de hoogte van de 
salarissen, maar moesten in de lengte van de arbeidscontracten een stap terug doen. Acteurs kregen bijvoorbeeld 
maximaal 6 weken voorbereidingstijd en de tournee op basis van speelbeurten. Ook op kantoor hebben we veel van 
onszelf en van onze medewerkers gevergd. Vanaf 2021 willen we daar graag aandacht aan besteden zodat we op een 
gezondere manier onze bedrijfsvoering kunnen doen. In de praktijk betekent dit de medewerkers en uitvoerenden meer 
tijd geven om zodoende de arbeidsdruk te verlichten. Een belangrijke doelstelling in duurzaamheid van personeelsbeleid. 
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Bedrijfsvoering 
 
De voorgenomen ambities voor 2017-2020 zijn in de eerste drie jaar ruimschoots gehaald, zowel voor wat betreft eigen 
inkomsten, private financiering als publieksbereik. Hieronder een overzicht van onze prestaties. 
 

2017  Totaal A'dam Totale baten: 781.086 euro / EIQ 48,7% 

RP Aantal voorstellingen 120 21 Publieksinkomsten: 222.452 

  Aantal bezoekers 17.750 3.362 Private inkomsten: 31.400 

  
Aantal bezoekers per 
voorstelling 

148 160 Overige directe inkomsten: 122.633 

2018   Totaal A'dam Totale baten: 785.477 euro / EIQ 55,2% 

RP Aantal voorstellingen 170 35 Publieksinkomsten: 171.367 

  Aantal bezoekers 19.484 4.206 Private inkomsten: 22.500 

  
Aantal bezoekers per 
voorstelling 

115 107 Overige directe inkomsten: 232.371 

2019  Totaal A'dam Totale baten: 718.938 euro / EIQ 42% 

RP Aantal voorstellingen 116 36 Publieksinkomsten: 125.558 

  Aantal bezoekers 13.949 4.142 Private inkomsten: 90.000 

  
Aantal bezoekers per 
voorstelling 

120 111 Overige directe inkomsten: 88.569 

2017-2019 Gemiddeld Totaal A’dam Totale baten: 761.333 / EIQ 47% 

 Aantal voorstellingen 135 31 Publieksinkomsten: 173.125 

 Aantal bezoekers 17.061 3.903 Private inkomsten: 47.966 

 
Aantal bezoekers per 
voorstelling 

127 126 Overige directe inkomsten: 147.857 

 
 
Eigen Vermogen en Resultaat 
Het resultaat van Rudolphi Producties bedroeg in 2019 €56.635, -. Het eigen vermogen steeg hierdoor van €-17.918, - 
ultimo 2018 naar plus €38.717,- ultimo 2019. De reden hiervan is het naar voren halen van de productie Het Verbrande 
Huis naar 2018. Deze voorstelling zou eerst in 2019 uitgebracht worden, maar uiteindelijk is ervoor gekozen – wegens 
agenda-technische redenen van de maker – om de voorstelling in 2018 uit te brengen. We hebben dus in 2018 een 
“voorschot” genomen op 2019 en dat is dan ook de reden dat we dat jaar met een ingecalculeerd tekort geëindigd zijn. 
Dit is in 2019 weer rechtgetrokken. Dankzij het extra voorschot van FPK in het 1e kwartaal van 2017, konden we dit qua 
liquiditeit opbrengen. We hadden in 2019 uiteindelijk een omzet van €682.590,- euro, in plaats van de begrote 
€722.000,-. Dit zit vooral in de toekenning van de meerjarige subsidie van de Gemeente die oorspronkelijk op €85.000,- 
was begroot en in praktijk in 2019 €25.438,- was.  
 
Liquiditeit en solvabiliteit 
De liquiditeit (de vlottende activa t.o.v. kort vreemd vermogen) bedraagt 1,40 waarmee de stichting in staat is aan haar 
betalingsverplichtingen te voldoen. De solvabiliteit (eigen vermogen t.o.v. totale passiva) bedraagt  -0,08. En het 
weerstandsvermogen -0,02. Omdat het startvoorschot van FPK als een langlopende schuld moet worden geboekt zorgt 
dit enerzijds voor een hogere liquiditeitspositie, anderzijds drukt het de solvabiliteit door een hogere passivakant. 
Desalniettemin is Rudolphi Producties in staat aan haar verplichtingen te voldoen in het geval van een faillissement. 
 
Inkomens Quote 
De Eigen Inkomens Quote bedraagt 45,4% waarmee de te realiseren EIQ van 25% ruimschoots wordt behaald. De Andere 
Inkomens Quote bedraagt 52,6%. 
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WNT 
De wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) wordt toegepast. 
 
Risicoanalyse 
Er zijn een aantal actuele bedreigingen voor de bedrijfsvoering van Rudolphi Producties. In het jaarverslag van 2018 
hebben wij deze risico’s reeds benoemd, maar net als vorig jaar merken wij dat onderstaande nog steeds aan de hand is:  

• Er is sprake van toenemend behoudende opstelling bij de programmerende podia. Theaters zoeken vooral aanbod 
waarvan het succes op voorhand verzekerd is, waar wij juist de autonome theatermakers ondersteunen die nieuw 
en dus onbewezen werk creëren. 

• Er is sprake van een toenemende druk op particuliere fondsen. Dit betekent voor ons een risico, de mogelijkheden 
om extra middelen te werven nemen af. Dit geldt sector breed, maar voor ons in afgelopen jaar niet.  

• Er is sprake van overaanbod, met name in het vlakke vloerencircuit. De extra gelden die de overheid eind 2016 vrij 
heeft gemaakt voor de podiumkunsten zijn niet in de verbetering van arbeidsvoorwaarden en productiemiddelen 
geïnvesteerd maar in het ondersteunen van extra aanbod, terwijl gemeentelijke bezuinigingen de vraag juist hebben 
doen afnemen. Ons risico bestaat eruit dat de vraag naar ons aanbod afneemt. 

• Er is sprake van concurrentievervalsing en als gevolg daarvan verdrukking van ons aanbod. De laatste jaren zijn veel 
BIS-instellingen aanbod voor de vlakke vloer gaan maken. Zij kunnen dit aanbod voor een aanzienlijk lagere prijs aan 
de podia aanbieden doordat de BIS-instellingen aantoonbaar ruimer gefinancierd zijn. Daarnaast hebben ze een 
lagere verplichting voor wat betreft het percentage eigen inkomsten. Kwalitatief vergelijkbaar aanbod wordt 
goedkoper aangeboden, ons aanbod wordt hierdoor in de verdrukking gebracht.  

• De concurrentievervalsing heeft ook weerslag op het personeelsbeleid. BIS-instellingen kunnen betere 
arbeidsvoorwaarden leveren. Ons risico bestaat erin dat gekwalificeerd personeel, zowel artistiek als 
voorwaardenscheppend personeel de overstap maakt naar (producties van) deze BIS-instellingen. Het gevolg 
hiervan kan een afname in de kwaliteit van de producties zijn; de beste acteurs, vormgevers, producenten en 
technici kiezen voor de betere arbeidsvoorwaarden bij deze producenten.  

 
Kansen voor Rudolphi Producties liggen er op de volgende vlakken: 

• Ons impresariaat, Theaterzaken Via Rudolphi (TVR), neemt een sleutelpositie in op het kruispunt van vraag en 
aanbod in het vlakke vloerencircuit. Bij veel podia neemt het aanbod van TVR een centrale plek in de programmering 
in. Dit levert ons aanbod een voorsprong op ten opzichte van concurrerend aanbod. 

• De structurele financiering van zowel Fonds Podiumkunsten als het Amsterdams Fonds voor de Kunst stelt ons in 
staat ver vooruit te plannen en personeel vast te leggen. Hiermee hebben wij een voorsprong op minder structureel 
gefinancierd aanbod. 

• Samen met onze stakeholders staan wij midden in de ontwikkelingen van de theatersector. Hiermee hebben wij de 
kans de cultuurpolitiek dusdanig te beïnvloeden dat de financiële positie van ons aanbod richting 2021 structureel 
wordt verbeterd.  

 

Over 2020 
 
De reprise van Het Verbrande Huis zal na de kerstdagen in Theater Bellevue verder toeren tot en met 31 januari 2020. 
Ook gaat begin 2020 Verhaal van myn droevig leeven in première, een voorstelling gespeeld door Marlies Heuer en Indra 
Cauwels en gecomponeerd door Jan Kuijken. We zetten onze samenwerking met Eva Marie de Waal en Sophie van Winden 

voort met Mama Marlene. De voorstelling stond op de planning vanaf maart 2020 maar is wegens zwangerschap 
verplaatst naar september. In diezelfde maand start uiteraard ook Het Debuut met een nieuwe lichting theatermakers. 
Tot slot zal Desiree, een nieuw geschreven theatertekst van Magne van den Berg over twee tegengestelde broers, in 
november in première gaan. De voorstelling zal worden gespeeld door René van t Hof, Bram Coopmans en Nimuë 
Walraven. Op het moment van schrijven is de wereld overvallen door het Coronavirus. Rudolphi Producties was net aan 
de laatste voorstellingen bezig van Marlies Heuer en de volgende voorstelling staat pas gepland in september 2020. De 
schade lijkt voor ons op dit moment beperkt. Voor het impresariaat is dat anders, er zijn tot nu toe 70 voorstellingen van 
6 verschillende gezelschappen gecanceld of uitgesteld. En we weten nog niet waar dit eindigt. 
Let’s hope for the best. 
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Begroting 2020 Rudolphi Producties  
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Activiteitenverslag 

Liefdesverklaring (voor altijd) – Rudolphi Producties | Nicole Beutler Projects | Het 
Zuidelijk Toneel  
Een voorstelling van Magne Van Den Berg & Nicole Beutler 
3 jan 2019 t/m 4 feb 2019 

   
 
Aantal voorstellingen     18  
Bezoekersaantal      2334  
Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling  130 

Credits 
productie: Nicole Beutler Projects, Het Zuidelijk Toneel, Rudolphi Producties concept en regie: Nicole Beutler & Magne 
van den Berg tekst: Magne van den Berg spel: Maureen Teeuwen/Annet Malherbe, Cas Enklaar/Lukas Dijkema, Marien 
Jongewaard, René van ’t Hof muziek: Gary Shepherd met dank aan: Het Nationale Theater fotografie: Caroline Bijl 
illustratie: Tim Enthoven 

Uit het persbericht 
“Wanneer u naar buiten stapt, wordt het hier koud.” 
 
Cas Enklaar, Marien Jongewaard, René van ’t Hof en Antoinette Jelgersma/Maureen Teeuwen. Vier doorgewinterde 
acteurs en mimespelers vertegenwoordigen vele decennia aan ervaring in de Nederlandse theaters. Na een lange relatie 
met het publiek maken zij de balans op. Jarenlang keken we naar hen, nu kijken zij terug. 
 
Het begon allemaal met het beroemde en beruchte stuk Publikumsbeschimpfung uit 1968, waarmee de Oostenrijkse 
toneelschrijver Peter Handke zijn publiek bestookte met verwensingen en beledigingen. In 2014 adopteerden Magne van 
den Berg (toneelschrijver) en Nicole Beutler (theatermaker/choreograaf) het stuk en draaiden het 180 graden. 
Liefdesverklaring, een voorstelling met zes jongeren, was een hartverwarmende dankbetuiging aan het publiek. Het stuk 
kreeg laaiend enthousiaste reacties en werd geselecteerd voor het Theaterfestival. 
 
Liefdesverklaring (voor altijd) is het vervolg. Niet met jongeren, maar juist met oudere, zeer ervaren acteurs. Het is 
doorleefder, rauwer en eerlijker. Want zoals in elke lange relatie komt de liefde niet zonder strijd. Het stuk gaat over 
acteurs, en over toneel, maar vooral over hun relatie met ons. Een onverbloemde ode aan de toeschouwer, aan 
wederzijds vertrouwen, aan wat ons maakt en wat ons breekt. 

In de pers 
Een liefdesverklaring (voor altijd) aan Maureen Teeuwen, Cas Enklaar, Marien Jongewaard en René van ’t Hof, die 
een voorstelling spelen met de titel Liefdesverklaring (voor altijd) waarin zij hun relatie met het publiek onder de loep 
nemen en tot de conclusie komen dat het liefde is – dat het liefde moet zijn. – Volkskrant **** 
 
Theater bestaat bij de gratie van een publiek. Toch doen acteurs vaak alsof we er niet zijn, of alleen als anonieme massa 
die – dwars door de vierde wand – een ‘Moral’ opgedrongen moet krijgen. En wórden we eens aangesproken, dan 
misbruiken cabaretiers ons voor een snelle grap. Niet voor niets krimpen veel theaterbezoekers ineen bij het woord 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/vier-gelauwerde-acteurs-verklaren-het-publiek-dat-hoestende-bellende-pratende-publiek-de-onvoorwaardelijke-liefde-vier-sterren~b3506c62/
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‘publieksparticipatie’. Voor wie een eerste-rij-trauma heeft, is Liefdesverklaring (voor altijd) goede therapie. – NRC 
Handelsblad  
 
“‘Liefdesverklaring (voor altijd)’ raakt. Het is een statement van liefde dat ook vraagt wat we eigenlijk hebben bereikt 
sinds radicale openheid het credo werd. – Theaterkrant  

Inhoudelijk verslag 
Door Magne van den Berg en Nicole Beutler 
 
In Januari 2019 toerden we nog 18 keer met LIEFDESVERKLARING (voor altijd), de voorstelling met vier acteurs als 
liefdesverklaring aan het publiek. I.v.m. ziekte moesten we de actrice vervangen en hadden het geluk dat Annet 
Malherbe beschikbaar was om de rol die we met Maureen Teeuwen hadden gemaakt over te nemen. Ook Cas Enklaar 
kreeg een fietsongeluk en kon een maand niet optreden, zijn rol werd overgenomen door Lukas Dijkema . Hierdoor was 
de kwaliteit van het stuk niet altijd even sterk, de rol van Cas Enklaar was een bijzondere rol omdat hij door zijn leeftijd 
en de broosheid die daarmee gepaard gaat, ontroering opriep en de voorstelling een diepe laag meegaf, die over 
vergankelijkheid gaat. Door Lukas zijn jeugdigheid bereikten we niet dat effect maar Lukas bracht weer een enorme 
innemendheid in.  
 
Half januari hadden we weer ons niveau bereikt met de nieuwe cast en de laatste week in Theater Bellevue was een 
bijzondere ervaring met volle zalen en enthousiast publiek. Twee van de voorstellingen konden weer door Cas Enklaar 
gespeeld worden. En als kers op de taart konden we een allerlaatste keer spelen in Theater aan het Spui in de originele 
bezetting. Het is een mooie voorstelling geworden, die helaas onder deze schommelingen te leiden had. René van ‘t Hof 
en Marien Jongewaard waren de stevige pijler, die het werk samenhielden. We waren zwaar onder de indruk van hun 
prestatie en hun aanpassingsvermogen aan veranderende roosters en repetities. Echte old school acteurs. 

 

  

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/09/ongemakkelijke-complimenten-voor-het-theaterpubliek-a2754635
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/09/ongemakkelijke-complimenten-voor-het-theaterpubliek-a2754635
https://www.theaterkrant.nl/recensie/liefdesverklaring-voor-altijd/het-zuidelijk-toneel-nicole-beutler-projects-en-rudolphi-producties/
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Het Verbrande Huis (reprise) – Rudolphi Producties | Bodil de la Parra 
31 jan t/m 3 feb in Theater On Stage in Paramaribo  
1 jul 2019 in HNT Spui in Den Haag – in het kader van Keti Koti 
21 dec 2019 t/m 31 dec 2019 in Theater Zuidplein in Rotterdam en Theater Bellevue in Amsterdam 

   
 
Aantal voorstellingen (in 2019)    11 
Bezoekersaantal (in Paramaribo)    850 
Bezoekersaantal (in Nederland)    898 
Totaal       1748  
Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling   159 
 
Credits 
tekst en spel: Bodil de la Parra regie: Wimie Wilhelm tekstdramaturgie: Cecile Brommer vormgeving, campagnebeeld: 
Michiel Voet assistentie vormgeving: Felipe González Cabezaz kostuumontwerp: Arien de Vries uitvoering kostuums: 
Marijne Addink lichtontwerp, techniek: Wannes van der Veer productie: ProductieCollectief Janneke den Engelsen 
organisatie: Theaterzaken Via Rudolphi met dank aan: Paul Knieriem, Jeroen den Hengst (gitaar) 
 
Uit het persbericht 
Bodil komt al haar hele leven in Paramaribo, de stad waar haar vader opgroeide. Ze bezocht zijn geboortehuis aan de 
Zwartenhovenbrugstraat ontelbare keren. Ze maakte kennis met de ongetrouwde tantes Gus en Pop, sliep onder één 
klamboe met haar neefjes en leerde haar norse Opa, de apotheker R.L. de la Parra, doorgronden. In het huis kookten 
haar tantes de heerlijkste gerechten. Samen dansten ze op muziek van Lieve Hugo, terwijl ze beneden in ‘de winkel’ 
klanten te woord stonden. Maar in de nacht van 14 oktober 2012 brandde het huis, onder het toeziend oog van haar 
familie, tot de grond toe af. Het enige dat restte was de drempel. In één klap was meer dan een eeuw geschiedenis in 
rook opgegaan. In Het Verbrande Huis wekt de la Parra het huis en haar bijzondere Surinaamse familie weer tot leven. 
Een persoonlijk verhaal dat zijn licht laat schijnen op de Nederlands-Surinaamse geschiedenis. 
 
In de pers 
In haar voorstelling is De la Parra bijna anderhalf uur continu aan het woord, maar het verveelt geen seconde. Haar tekst 
is prettig wispelturig, haar acteren spannend en levendig. – Volkskrant ****  
 
In HET VERBRANDE HUIS vertelt Bodil de la Parra met minimale middelen, veel vaart en een flinke dosis humor het verhaal 
van het Surinaamse deel van haar roots. – Theaterkrant  
 
Relevant, urgent, prachtig verteld en mooi geregisseerd door Wimie Wilhelm. – Scènes *****  
 
Gá, alstublieft, gá! Want zo’n prachtige voorstelling als deze, met zoveel kunde gespeeld, dat zie je niet elk seizoen… – 
Theaterparadijs *****  
 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/in-haar-voorstelling-is-de-la-parra-bijna-anderhalf-uur-continu-aan-het-woord-maar-het-verveelt-geen-seconde~b19416cd/
https://www.theaterkrant.nl/recensie/het-verbrande-huis/rudolphi-producties/
https://scenes.nu/recensies/urgente-geschiedenis-die-de-wereld-maakt-wat-ze-nu
https://theaterparadijs.nl/toneel/2852-recensie-bodil-de-la-parra-geweldig-in-het-verbrande-huis
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Zeer de moeite waard. – Telegraaf  
 
Iedereen zou in de gelegenheid moeten worden gesteld het stuk te zien of beter: te beleven. – Starnieuws Suriname  
 
Het Verbrande Huis een liefdevolle familiekroniek die u niet mag missen. – De Ware Tijd, Suriname  
 
Activiteiten  
Het Verbrande Huis speelde tijdens de feestdagen in Theater Bellevue. Van 24 tot en met 28 december werd Theater 
Bellevue door Sophie van Hoorn omgetoverd tot een expositieruimte in Surinaams thema. Hier waren onder andere 
familiefoto’s, een stamboom van de familie de la Parra en muziek – geselecteerd door Bodil de la Parra – te bewonderen. 
Daarnaast waren er op Kerstavond (24 december) en 3e Kerstdag (27 december) kerstborrels in de foyer van Theater 
Bellevue – met heerlijke Surinaamse drankjes en hapjes.  
 
Inhoudelijk verslag 
Door Bodil de la Parra 
 
PARAMARIBO – Dat we de kans kregen in Paramaribo te spelen was een groot voorrecht. Door de wederzijdse 
samenwerking met het team van Via Rudolphi en de Surinaamse producente Ann Hermelijn en haar team werden we in 
staat gesteld naar Paramaribo af te reizen. In goede samenwerking met de decorontwerper Michiel Voet werd het decor 
ter plekke opnieuw gemaakt en perfect uitgevoerd door een team onder leiding van de heer Roger Letterboom. Dit alles 
met financiële ondersteuning van de Nederlandse Ambassade. Toch heeft producente Ann Hermelijn een risico 
genomen, waarvoor hulde. Maar doordat zij en haar team de aandacht van de plaatselijke pers, radio, TV en kranten wist 
te trekken raakten de voorstellingen in Theater On Stage snel uitverkocht. Theater On Stage is een prachtig vlakke vloer 
theater dat niet onderdoet voor de meeste vlakke vloer theaters in Holland. Er ontstond een run op de kaarten en veel 
mensen werden teleurgesteld. 
 
Inhoudelijk gezien brachten we dit Surinaamse verhaal terug naar de bron en de feedback van het publiek was immens 
groot. Mensen bedankten ons voor de voorstelling en de kans dit te kunnen zien. Bovendien was de herkenning groot en 
het was alsof ik het Surinaamse verhaal van veel families over het voetlicht bracht. Op cultuurgebied snakken ze naar 
voorstellingen als deze, ook al moeten sommigen er een duit voor neertellen. Tussen de opvoeringen door werkten 
regisseur Wimie Wilhelm en ik met de theatertalenten van Paramaribo en gaven een workshop: “werken met 
persoonlijke en authentieke verhalen.’’ Er is veel talent en de wens ontstond wederzijds met elkaar samen te blijven 
werken. Maar een en ander is daarbij afhankelijk van financiering.  
 
DEN HAAG – Met Keti Koti, de dag van de afschaffing van de slavernij, deze voorstelling te spelen voor een bijna 
uitverkochte zaal was bijzonder. Er zaten veel Surinaamse mensen in traditionele kledij in de zaal (vanwege Keti Koti) en 
dat droeg bij aan een geladen sfeer, ook bij het andere publiek. De noodzaak van de voorstelling werd onderstreept. 
Bovendien waande ik mij op deze avond samen met mijn publiek in Suriname. Maar ik was in Den Haag en het was een 
prachtige avond. 
 
ZUIDPLEIN – Het tweede deel van de reprise tournee begon in Theater Zuidplein. Een jaar daarvoor was deze zaal 
bomvol en nu kregen mensen een tweede kans. Een gemengd publiek en een fijne avond. 
 
BELLEVUE – Om een reeks te spelen rond de kerstdagen in Theater Bellevue voelde als thuiskomen. Mensen die de 
voorstelling hadden gemist kregen nu een tweede kans en ook nu redelijk gemengd publiek. Er was een zeer aardig 
randprogramma georganiseerd, waarin aandacht werd besteed aan mijn persoonlijke familieachtergrond maar waarin 
ook de geschiedenis van Suriname werd belicht. In het jaar waarin er veel aandacht was voor het koloniale verleden van 
Holland m.b.t. Suriname – o.a. De grote Suriname tentoonstelling en Museum van Loon – leken deze vijf voorstellingen 
extra urgent. Mensen waren blij Het Verbrande Huis nog te kunnen zien. Na gesprekken met het publiek hoorde ik vaak 
dat ze het een hartverwarmende avond hadden gevonden, maar ik werd ook bedankt voor het feit dat ik de geschiedenis 
van Suriname via mijn eigen familiegeschiedenis op deze manier had belicht. Ze hadden naar hun zeggen, een complete 
theateravond ervaren. Ik zou deze voorstelling altijd wel door kunnen spelen, en ben dankbaar dat het in 2019 ook nog 
mogelijk werd gemaakt.  
 

 

https://m.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/51071
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Holy F (reprise) – Rudolphi Producties | Waal en Wind 
10 maart in Theater Bellevue, eenmalige herneming voor de HerforShe Arts Week van UN Women 
31 augustus tweemaal op het Zomerkade festival in Rotterdam, van OT-Rotterdam 

   
 
Aantal voorstellingen     3 
Bezoekersaantal      151  
Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling  50 
 
Credits 
tekst & spel: Eva Marie de Waal, Sophie van Winden, Simon(e) van Saarloos/Britte Lagcher eindregie: Mirjam Koen 
toneelbeeld/vormgeving, kostuumontwerp en campagnebeeld: Miek Uittenhout lichtontwerp: Stijn van Bruggen 
techniek: Sjef van de Ven zakelijke leiding: Theaterzaken Via Rudolphi marketing & publiciteit: Theaterzaken Via Rudolphi 
– Lisette Brouwer productie: ProductieCollectief – Janneke den Engelsen met dank aan: Hanna Bervoets, Sunny Bergman, 
Lynn Berger en Renske de Greef reprise mogelijk gemaakt door: He For She Arts Week / UN Women. 
 
Uit het persbericht 
Nu het feministisch debat weer hoogtij viert, de “silence breakers” people of the year zijn geworden, me too een nieuwe 
betekenis kreeg en geen lockerroom meer hetzelfde is, vragen Eva Marie de Waal, Sophie van Winden en Simon(e) van 
Saarloos/Britte Lagcher zich af hoe het er nu werkelijk voor staat met de positie van de vrouw. Voor het historisch 
perspectief kruipen zij in de huid van enkele feministes van het eerste uur. Waarvoor streden zij? En wat hebben Virginia 
Woolf, Simone de Beauvoir, Aletta Jacobs of de suffragettes tegen de moderne vrouw te zeggen? Zien zij een verwend 
prinsesje of zijn ze trots op hoe zij met haar verworven vrijheid omgaat? Met de nodige zelfspot peilen Eva Marie en 
Sophie de stand van de emancipatie anno nu. Samen met hun publiek gaan ze op zoek naar nog altijd sluimerende 
vooroordelen en hardnekkige misverstanden. Holy F, een voorstelling die zowel vrouwen als mannen verrast en verwart. 
 
In de pers 
Die verwarring zélf moet het doel zijn van feminisme, lijkt de boodschap van Van Saarloos’ mooie, bijna dromerige 
eindmonoloog. Voorbij heldere beelden en bezitsrelaties ligt een nieuwe wereld. – Parool ****  
 
Holy F laat je achter met vragen, inzichten en interessante stof voor discussies die niet binnen de deuren van de 
theaterzaal kunnen blijven en dat is maar goed ook. De indrukwekkend treffende afsluiting van Simone van  
 
Saarloos, die met haar stem bewijst dat ze de woorden op papier zo’n kracht kan geven dat je bijna de barricade op wil 
springen, maakt de voorstelling en de boodschap compleet. – Theaterkrant ****  
 
Holy F: lichtvoetige worsteling met het feminisme is overrompelend. – Cultureel Persbureau  
 
Van Winden en De Waal weten wel hoe ze het publiek kunnen inpakken. Ze openen met een sterk woordrijm […] – 
Volkskrant ***  

https://viarudolphi.nl/wp-content/uploads/2015/10/recensie-Holy-F_Het-Parool-20161111.pdf
http://www.theaterkrant.nl/recensie/holy-f/rudolphi-producties/
https://www.cultureelpersbureau.nl/2016/11/holy-f-lichtvoetige-maar-toch-overrompelende-worsteling-met-het-feminisme/
https://viarudolphi.nl/wp-content/uploads/2015/10/recensie-Holy-F_Volkskrant-20161113.pdf
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Het is een stoere voorstelling die durft te twijfelen en het openlijk niet altijd even goed lijkt te weten, en dat maakt het 
verfrissend. – De Pit 
 
Activiteiten 
In het kader van de HeForShe Arts Week vond na afloop van Holy F een nagesprek plaats met Eva Marie de Waal en 
Sophie van Winden in de foyer van Theater Bellevue.  
 
Inhoudelijk verslag 
Door Eva Marie de Waal en Sophie van Winden, Waal en Wind 
 
Het was wederom weer heel erg leuk en een grote eer om Holy F weer te kunnen hernemen ter ere van Internationale 
Vrouwendag op 8 maart voor de HeForShe Arts Week 2019. De UN Women werken er hard aan om deze week in zoveel 
mogelijk grote steden op de wereld te laten plaatsvinden en ook deze tweede Amsterdamse editie was een succes. Het is 
bijzonder om via UN Women Nederland steeds weer nieuw publiek te bereiken voor onze voorstelling. En het is 
verbazingwekkend hoe actueel de voorstelling blijft. Of misschien wel steeds meer lijkt te worden.  
  
We hebben besloten dat er ook een jeugdversie van Holy F moet komen. Juist omdat het zo'n goed beeld geeft van de 
geschiedenis van de hele emancipatiebeweging leent de voorstelling zich er uitstekend voor. Stip Producties heeft 
interesse om een tour langs middelbare scholen voor ons te produceren. We zijn op zoek naar twee leuke jonge actrices 
die, onder onze regie, de voorstelling zullen gaan spelen. Wij gaan ondertussen onze tijd in nieuwe projecten steken. 
Vanwege Eva Marie haar zwangerschap is de voorstelling Mama Marlene uitgesteld dus dat is wat er nu voor ons op het 
programma staat in het najaar van 2020. Het tweede deel van ons drieluik over de positie van de vrouw waarin wij 
ons gaan verdiepen in moeder-dochterrelaties, moederschap en de interessante relatie tussen Marlène Dietrich en haar 
dochter Maria Riva.  
 
Daarnaast hebben wij net onze derde voorstelling en toekomstplannen aangeleverd voor het nieuwe kunstenplan van 
Via Rudolphi. Waar de eerste twee voorstellingen van ons drieluik over de positie van de vrouw nog onder Rudolphi 
Producties vielen, zullen wij langzamerhand steeds zelfstandiger worden. We gaan een eigen stichting worden en onze 
derde voorstelling wordt daarmee een coproductie met Rudolphi Producties. We willen daarom werken aan 
professionaliseren, zichtbaar worden en ons richten op het ontwikkelen van onze eigen signatuur en stijl binnen het 
Nederlandse theateraanbod.  

 

  

http://www.depit.nl/2016/11/14/feminisme-heb-je-het-daar-nu-nog-over/
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Decemberdagen – Rudolphi Producties | Jette Derlagen 
13 jun 2019 t/m 23 jun 2019 op Oerol (Terschelling)  
9 okt 2019 t/m 7 dec 2019 theatertour 
première 12 oktober Bijlmer Parktheater, Amsterdam 

 
 
Aantal voorstellingen      53 
Bezoekersaantal Oerol (19 speelbeurten)   4067 
Bezoekersaantal tournee (34 speelbeurten)   3346  
Totaal       7413 
Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling  139 
 
Credits 
regie: Jette Derlagen tekst: Esther Duysker i.s.m. Jette Derlagen en Helen Kamperveen spel: Helen Kamperveen, 
Manoushka Zeegelaar Breeveld, Noah Blindenburg muziekcompositie: Jan van Eerd decorontwerp: Janne Sterke 
kostuumontwerp: Dymph Boss lichtontwerp: Stijn van Bruggen regieadvies: Cecile Heuer techniek: Sjef van de Ven 
marketing: Lisette Brouwer – Theaterzaken Via Rudolphi productie: Janneke Den Engelsen – ProductieCollectief zakelijk: 
Marie-Anne Rudolphi – Theaterzaken Via Rudolphi campagnebeeld: © Kamerich & Budwilowitz / EYES2 een coproductie 
van Rudolphi Producties en Bijlmer Parktheater 
 
Uit het persbericht 
In Decemberdagen treffen een moeder en haar twee volwassen dochters elkaar om nog één keer samen kerst te vieren 
in het ouderlijk huis. Als vanouds is er kerstbrood uit Suriname en is het huis feestelijk verlicht. Toch is alles anders; vader 
is er niet meer en moeder staat op het punt om te verhuizen. In een schijnbaar vrolijke en ontspannen ontmoeting 
verdwijnen mooie herinneringen in dozen en naarmate de feestdagen dichterbij komen, vindt de waarheid zijn weg naar 
boven. Gebeurtenissen uit het verleden hebben niet alleen hun geboorteland verdeeld, maar ook sporen achtergelaten 
in dit kleine gezin.  
 
In Decemberdagen zijn wrok en loyaliteit met elkaar in conflict. Is liefde als fundament sterk genoeg? 
 
In de pers 
 
Langzaam laat auteur Esther Duysker de waarheid als splinters uit het verleden, losgewrikt door meningsverschillen, in het 
rond spatten. – NRC ****  
 
ondanks deze ingrediënten [weemoed en nostalgie] is Decemberdagen, geschreven door Esther Duysker (met input van 
actrice Helen Kamperveen en regisseur Jette Derlagen), geen zware voorstelling, integendeel. – de Volkskrant 
 
Decemberdagen gaat niet alleen over het afscheid nemen van een familielid, maar over afscheid nemen als een 
doorlopende oefening in het leven: van ideeën die we hebben over onze familie, over onszelf, over de plek waar we 
vandaan komen en over de geschiedenissen waarin we – soms ongewild – een rol spelen. – Het Parool 
 
Regisseur Jette Derlagen slaagt erin steeds te balanceren tussen de warmte die de drie vrouwen voor elkaar en hun 
gedeelde herinneringen voelen, en de pijn die hieraan verbonden zit. – Theaterkrant 
 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/14/waarom-moeder-niet-mee-wil-naar-suriname-a3976664?fbclid=IwAR2UpbXqU6QjAGS21qyNZvRfoZ8reXFY8igSbqNRgmVxQPrBNHPkFcVi_00
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/met-hun-warme-swingende-spel-maken-de-actrices-er-in-decemberdagen-een-charmant-en-roerend-feestje-van~b1bf841a/
https://www.parool.nl/kunst-media/decemberdagen-alsof-je-bij-surinaamse-familie-aan-tafel-zit~b77669fa/?referer=https%3A%2F%2Fviarudolphi.nl%2F
https://www.theaterkrant.nl/recensie/decemberdagen/rudolphi-producties/?fbclid=IwAR1F4zpWIHoQ7n2yTCweQs1tGpyS2UFO_mLeBpfL7shz_S-kIbeYw-Dkxbg
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Activiteiten 
Als randprogramma voor Decemberdagen zijn zowel in Theater Bellevue als in het Bijlmer Parktheater activiteiten 
georganiseerd. 
 
Bijlmer Parktheater: 12, 13 en 18 oktober 

• Zaterdag 12 oktober – Na afloop van de première van Decemberdagen in Bijlmer Parktheater werd een feestelijk 
avond georganiseerd met livemuziek, drankjes en Surinaamse hapjes. 

• Zondag 13 oktober – Na afloop van de matinee kon het publiek genieten van een walking dinner. De makers en 
acteurs van Decemberdagen sloten zich aan bij dit diner. Tijdens het eten kon het publiek met de acteurs napraten 
over de voorstelling. 

• Vrijdag 18 oktober – Na afloop van de voorstelling werd een nagesprek georganiseerd onder leiding van Noraly 
Beyer met Helen Kamperveen, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Noah Blindenburg, Ernestine Comvalius (directeur 
Bijlmer Parktheater) en het publiek.  

 
Theater Bellevue – 5, 6 en 7 december voorafgaand aan de voorstelling 
Documentaire Je kan toch lezen   
In deze documentaire gaat Ananta Khemradj op zoek naar het antwoord waarom de jeugd van Suriname niet weet wat 
er in de jaren 80 is gebeurd. Waarom wordt er niet over gepraat? 
Op zaterdag 7 december vond direct na afloop van de documentaire in de Paloni Zaal een Q&A plaats met de maker, 
Ananta Khemradj geleid door Ernestine Comvalius.  
 
Inhoudelijk verslag 
Door Jette Derlagen 
 
Aanleiding Na het succes van Paramaribo – Texel (2015) zochten actrice Helen Kamperveen en regisseur Jette Derlagen 
elkaar weer op om een nieuw idee te ontwikkelen i.s.m. Esther Duysker. Na veel gesprekken over onze geschiedenis, 
families en fascinaties ontstond het concept voor de voorstelling Decemberdagen, naar een idee van Kamperveen.  
 
Schrijfproces Duysker ging aan de slag om een eerste versie te schrijven. Het bleek een flinke puzzel om de juiste balans 
te vinden tussen zowel het grote thema: wat doet een traumatische gebeurtenis uit het verleden, waarbij een land 
ontwricht raakt, met, in onze geval, moeder Ivy en haar twee dochters. En de dramatische lijn van de personages m.n. 
van de moeder die een diep geheim met zich meedraagt dat tijdens kerst zijn weg naar boven vindt. Dat laatste bracht in 
diverse versies een soapachtig karakter, waardoor het grote thema werd ondergesneeuwd. De vraag, waar is het ons om 
te doen, bleef tijdens het gehele proces aandachtspunt. Vele versies volgden en het resulteerde in een gezamenlijk 
schrijfproces, waarbij Kamperveen en Derlagen veel hebben bewerkt en geschrapt.  
 
De vloer op… Vanaf dag 1 repeteerden we in een repetitiedecor van Janne Sterke. Dat gaf richting en een heldere focus 
aan de vorm en mise-en-scène, tegelijkertijd bleken de kratten ook best dwingend te zijn, geleidelijk kwam het decor in 
het maakproces steeds meer samen met de inhoud. Ook Jan van Eerd maakte een aantal Miles Davis-achtige tracks voor 
aanvang van het maakproces om snel tot de juiste sfeer en toon te komen die de tekst zou ondersteunen en dragen. 
Daarnaast was Van Eerd ook veel ‘live’ aanwezig om mee te zoeken naar de betekenis van bijv. de juiste klank om de 
afwezige mannen aanwezig te laten zijn, maar ook bleek, in het fragmentarische script, muziek veelal als bindmiddel te  
fungeren.  
 
Oerol De eerste voorstellingen werden gespeeld in het bos op Terschelling tijdens het Oerol Festival. De decemberdagen 
met kerstverlichting en kerstbrood leverde in het klaarlichte bos in juni een ‘rake’ vertederende speelse voorstelling op. 
De drie actrices; Kamperveen, Blindenburg en Zegelaar- Breeveld, wisten het verhaal met de juiste gelaagdheid en 
waarachtigheid te vertellen, waardoor het publiek op verschillende vlakken geroerd was. Op het vlak van het missen van 
een vader, van de ontwrichting van een land, het stilstaan bij je verleden, van een verzwegen familiegeschiedenis. We 
wisten het overkoepelende thema en de oorspronkelijke noodzaak van Kamperveen om dit verhaal te vertellen te 
vangen en invoelbaar te maken bij het publiek.  
 
Het theater in… In het najaar volgden nog twee repetitieweken, zodat we de voorstelling nog konden uitbreiden voor een 
theaterversie. Een aantal nieuwe scenes zijn geschreven om m.n. Harvey, de vader van het gezin, meer aanwezig te laten 
zijn en er is meer muziek ingekomen om de warmte en harmonie in het gezin te tonen. Door het lichtontwerp van Stijn 
van Bruggen werd de voorstelling nog intiemer en waren de onderliggende spanningen nog pijnlijker. Eindelijk kon 
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Dymph Boss een definitieve keuze maken betreft de kostuums, want op Terschelling was het met regenlaarzen en 
hoedjes iedere dag opnieuw aftasten. 
In het land is de voorstelling goed bezocht door gemengd publiek, ook de Surinaamse gemeenschap is volop bereikt. En 
de publieksreacties waren overweldigend. De nauwe samenwerking tussen de twee producenten: Theaterzaken Via 
Rudolphi en Bijlmer Parktheater was voor de makers vol vertrouwen en zeer waardevol.  
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Het Debuut 2019 – Rudolphi Producties 
20 sep 2019 t/m 2 nov 2019 | première 21 september Toneelschuur, Haarlem 

         
 
Aantal voorstellingen     21 
Bezoekersaantal      1772 
Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling  84 
 
Credits 
Makers en voorstellingen 2019:  
Caro Derkx – Me, Myself and Sir Roger Scruton, begeleid door Thomas Dudkiewicz 
Arber Aliaj – De zoektocht naar schoonheid, begeleid door Marios Bellas 
Kathlyn Wuyts – Vaste Grond, begeleid door Maarten Heijmans 
Benjamin Abel Meirhaeghe, Kim Karssen en Laura De Geest – Tisch und hihi Tränen 
 
idee, concept: Marie-Anne Rudolphi, Maarten van der Cammen artistieke coaching: Peer van den Berg host: Peer van 
den Berg, Janske Dekkers marketing: Lisette Brouwer productie: ProductieCollectief – Djoere de Jong, Fiep Nijhof (stage) 
tourmanagement: ProductieCollectief – Lena Meijer techniek: Jeroen Duijvendak, Nienke Tjallingi zakelijk leiding: 
Marloes Marinussen, Thomas Royé organisatie: Theaterzaken Via Rudolphi fotografie: Diederick Bulstra grafische 
vormgeving: Mieke Struik met dank aan: onze collega en medeoprichter van Het Debuut Maarten van der Cammen (+ 
2018), Marcelle Kuiper, Christiaan Mooij, Frank Noorland, Marcus Azzini, Nicole van Vessum en alle medewerkers van het 
ITs FestivaL 
 
Uit het persbericht 
Niet meer weg te denken uit het theaterlandschap: Het Debuut. Jonge theatermakers die met lef en scherpzinnigheid 
hun werk tonen. Rudolphi Producties selecteert de meest aansprekende korte afstudeervoorstellingen voor je tijdens het 
ITs Festival (International Theatre School Festival). In een avontuurlijke avond, waarin je drie verschillende voorstellingen 
voorgeschoteld krijgt, nemen de makers je mee in hun belevingswereld. Ze raken je, vertederen, verontrusten en roepen 
je bij de les. Ook dit jaar reist een gastheer mee die de avond voor je inleidt en je na afloop met de makers laat kennis 
maken. 
 
In de pers 
Het Debuut is een van de beter bewaarde geheimen van het Nederlandse theater. Dat bewijzen de drie jonge makers van 
dit jaar met verrassende, contemplatieve voorstellingen. Spannend, beangstigend en ontwrichtend – dat is precies 
waarom je naar Het Debuut gaat. – de Volkskrant  
 
Deze wederom zeer geslaagde editie van Het Debuut bestaat uit drie relatief sober geënsceneerde, maar inhoudelijk zeer 
uitdagende stukken. Alle drie de makers vinden een nagenoeg uitstekende balans tussen het prijsgeven en het 
achterhouden van informatie, waardoor elke voorstelling naderhand nog lang blijft doorwerken. Dat is, zeker voor zulke 
jonge makers, een zeer grote verdienste. – Theaterkrant 
 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/het-debuut-is-een-van-de-beter-bewaarde-geheimen-van-het-nederlandse-theater~b23e6f4d/
https://www.theaterkrant.nl/recensie/het-debuut-4/rudolphi-producties/
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De drie laten zien dat ze theatermakers zijn om rekening mee te houden in de toekomst. – NRC  
 
Activiteiten 
Zoals elk jaar wordt Het Debuut ingeleid en vindt er na afloop een nagesprek plaats met de makers. Dit jaar wisselden 
Peer van den Berg en Janske Dekkers elkaar daarin af. Zij tourden mee en brachten als gastheer en gastvrouw vorm aan 
de avond. Op de première na is het publiek alle overige twintig avonden voorzien van – indien zij dit wilden – een 
ontmoeting met de makers tijdens het nagesprek.  
 
Naast dit programma heeft Sophie van Hoorn een randprogramma georganiseerd voor Het Debuut in Theater Bellevue. 
Zij creëerde samen met de makers een tentoonstelling waarin het publiek mee terug naar de basis wordt genomen. Naar 
de inspiratiebronnen van de makers. Naar waar zo’n voorstelling begint. Naar de serie Van de schoonheid en de 
troost van Wim Kayzer en naar oude filosofen, naar muziek van Purcell en zelfgemaakte muziek – maar ook naar Turkse 
pizza’s en handgeschreven brieven… De tentoonstelling was doorlopend te zien op zowel 1 als 2 november in Theater 
Bellevue. Op 1 november vond ook de Ode aan het nagesprek plaats om de twintig nagesprekken die door het hele land 
gevoerd zijn te vieren. Een “extended version, met flessen wijn en flesjes bier. Met borrels en borrelnoten. En aangekleed 
met elementen uit de voorstelling. Kortom, borrelpraat, maar dan in een thematisch jasje.” 
 
Inhoudelijk verslag 
Door Caro Derkx 
 
De voorbereiding van de tour vond ik top. Er werd met zoveel aandacht en intrinsieke interesse naar de voorstelling 
gekeken. Als net beginnende maker heb je geen idee hoe je alles voor elkaar moet boksen. Er komen zoveel 
productionele dingen bij kijken, en het voelt als zo’n groot cadeau dat je daar een stapje mee op weg geholpen wordt. Ik 
vond het zo fijn dat ik nog een paar keer met Thomas Dudkiewicz (die het stuk begeleid heeft) mocht werken. En dat hier 
ruimte en geld voor werd vrijgemaakt. Er was wat miscommunicatie in het begin wat betreft de techniek, waardoor ik 
niet met techniek gerepeteerd heb voor de allereerste try-out. Terwijl dit wel het verlangen was. We hebben dit goed 
met elkaar besproken daarna. Er was heel veel vertrouwen van tevoren en persoonlijke ondersteuning vanuit Rudolphi, 
dit heb ik als ontzettend prettig ervaren. Verder vond ik de vergaderingen helder, en de contracten etc. ook.  
 
Ook de PR en de marketing vond ik heel goed, hiervoor geld hetzelfde als voor de techniek. Namelijk dat het onwijs tof is 
dat dat zo professioneel wordt aangepakt, en je opeens mee mag liften op een structuur van een bestaand en 
gerenommeerd productiebedrijf. En dat er heel veel ‘onbekende’ mensen in de zalen zaten. Die je anders zelf nooit zou 
bereiken, en hiermee kennis mag maken. 
 
Verder hebben we veel publiciteit gehad rond Het Debuut, wat ik heel cool vond en tof, en veel aan te danken heb! De 
crashcourses hadden ook zeker een meerwaarde. Ook omdat het voelt alsof je buiten de tour en je voorstelling nog op 
meerdere vlakken gecoacht en begeleid wordt. Omdat er op kantoor bij Rudolphi zoveel ervaring en expertise is, is het 
tof dat jullie het doorgeven en delen om ons jonge makers een beetje wegwijs maken. Wel waren de crashcourses 
redelijk kort, als een soort eerste ‘proeven aan’, maar dit gaven jullie zelf ook aan, en met het aanbod dat we met 
specifiekere vragen altijd kunnen aankloppen, voelt het niet als een ‘te kort’. Ik vond het heel erg leuk om op zoveel 
verschillende plekken te mogen spelen en met zoveel verschillend publiek in aanmerking te komen. De theaters in de 
tour waren heel verschillend, bijvoorbeeld een Theater Bouwkunde in Deventer, een TU Enschede, maar ook de 
schouwburg in Alkmaar, totaal verschillende plekken en publiek, wat een hele leerzame ervaring was. En de eindknaller 
in Amsterdam met expositie als goede afsluiting was zeker een meerwaarde!  
 
Ergens was het gek om op tour te gaan met mensen waar je nog niet eerst een lang repetitieproces mee ingegaan bent. 
We waren allemaal erg gefocust op onze eigen voorstellingen, om die een beetje goed op de vloer te krijgen voor de 
première. Eenmaal op tour, klikte het erg goed, en was het ontzettend fijn om niet alleen te zijn in al die theaters. Maar 
met z’n allen in hetzelfde schuitje te zitten en over de voorstelling na te praten, elkaar feedback te geven etc. Ik vond het 
al met al een ontzettend goede ervaring. Heel bijzonder om het werk dat je op school in een kleine setting in elkaar hebt 
gepruts zo vaak te mogen spelen. Je leert je eigen materiaal beter en anders kennen, ook door erover in dialoog te gaan 
met het publiek, en je als maker te moeten verwoorden. Ik heb enorm veel van Het Debuut geleerd, en ben Rudolphi 
ontzettend dankbaar. Dat Het Debuut de komende jaren het best bewaarde concept van het Nederlandse theater mag 
blijven! 
 
  

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/10/het-debuut-combineert-zijdezacht-acteren-en-filosofische-zoektocht-a3976332
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Door Arber Aliaj  
 
De selectie van Het Debuut kwam voor mij volkomen uit het niets! Ik wist niet dat er juryleden kwamen kijken, ik had 
zelfs nog nooit van gehoord van Het Debuut. Ik was mijn afstudeersolo aan het spelen en werd op een zondagochtend 
door Marloes wakker gebeld. Ze zei we denken jou te kiezen voor Het Debuut en ik dacht ben ik nu aan het dromen?  
 
De artistieke begeleiding werd gedaan door eindregisseur Marios Bellas en daarna kwam Peer van den Berg voor de 
artistieke coaching. Dat vond ik wel goed werken, het was beknopt en to the point. Ik ontwikkelde me ook tijdens de tour 
door al spelend je stuk beter te maken maar ook op heel andere vlakken die bij zo’n tournee komen kijken, je hebt een 
hele dag en je moet je energie bewaren maar je moet wel iets doen anders word je zot. De tour ervaarde ik goed. Er 
waren goed gevulde zalen en veel minder goed gevulde zalen, ik lig daar niet van wakker, is voor Via Rudolphi en de 
theaters zelf meer een probleem denk ik.  
 
Over de nagesprekken ben ik dubbel. Eerst dacht ik interessant dat doen we in België niet, het is hier niet de gewoonte 
om met het publiek te overleggen maar het kan ook fout en raar lopen. Ik denk dat het belangrijk is om zo’n nagesprek 
meer te kaderen, of dat wij iets vertellen over ons stuk en dat daarop ingepikt kan worden. Maar als het helemaal open is 
en mensen mogen vragen stellen dan wordt het een gesprek in een kroeg dat niet heel hoog gaat en veel basisvragen 
oplevert, waardoor het voelde alsof wij ons moesten verdedigen tegenover het publiek. Het is vaker gebeurd, vanaf 
halverwege de tournee.  
 
Wat betreft de crash courses: een beetje aanraken van dingen op het gebied van zakelijk en marketing, was tof en ik ben 
graag bij Rudolphi, maar het was kort en het vloog voorbij. Het zou beter zijn wanneer de crashcourses op een dag waren 
gepland dat er niet gespeeld werd, zodat we er echt helemaal in konden duiken. 
 
Ik vond dat er een goeie sfeer was we hebben veel van elkaar geleerd, de vibe was nice. Op creatief vlak heb ik heel veel 
van de anderen geleerd, hun stukken en hoe zij keuzes gemaakt hebben, hoe ze repeteren en hoe je die voorstellingen 
ziet groeien en beter worden. We gingen dan ook in discussie over onze eigen stukken. Ik vond dat heel waardevol 
omdat je zo blijft zoeken naar de beste vorm van wat je gemaakt hebt. 
 
Door Kathlyn Wuyts  
 
Ik heb mijn selectie voor Het Debuut ervaren als een cadeautje wat uit de hemel kwam vallen. Ik wist hiervoor namelijk 
nog niet zo veel over Het Debuut. Ik had Via Rudolphi als productiekantoor uitgenodigd om naar mijn voorstelling te 
komen kijken, samen met een heleboel andere programmeurs en dergelijke natuurlijk. Ik speelde mijn voorstelling als 
deel van de eigen-werk-marathons van het ITs festival. Een dag die ik als heel fijn en inspirerend heb ervaren, ondanks de 
slechte reputatie die die dag onder jonge artiesten soms heeft. Dat Via Rudolphi zijn medewerkers daarheen stuurt is 
niet zomaar vanzelfsprekend. Het is een vermoeiende, drukke dag voor zowel artiest als toeschouwer. De artiesten 
moeten veel compromissen sluiten om elkaar niet voor de voeten te lopen en er wordt veel van de energie en aandacht 
spanne van de toeschouwer gevraagd. Maar voor de ontwikkeling van het vak is het noodzakelijk dat productiekantoren 
zoals Via Rudolphi kennismaken met de nieuwe lichtingen en voor de afstudeerders is het van onschatbare waarde om 
door die mensen gezien te worden. Ik ben Via Rudolphi daarom heel dankbaar dat zij hier bewust positief aan bijdragen.  
 
Ik werd dus ineens gebeld, door onbekenden, met de vraag “of ik wilde toeren met mijn eigen voorstelling”. Een 
geschenk uit de hemel. Ik was enorm blij verrast, maar natuurlijk ook een beetje op mijn hoede. Een productiekantoor 
waarmee je nog amper kennis gemaakt hebt en dat ook zijn eigen agenda heeft, wil zijn naam ineens onder jouw creatie 
zetten. Daar krijg je dan meteen ook van alle kanten waarschuwingen over. “Ga je het niet enorm moeten aanpassen?” 
“Mag je het nu in z’n geheel spelen?” “Word je betaald?” “Wat zijn de voorwaarden?”.  
 
Ik bleef een beetje op mijn hoede, maar die argwaan bleek steeds onterecht. Ik werd betaald, alles werd gefaciliteerd, 
voor alles wat ik nodig had was er budget. Ik kreeg enorm veel hulp, van alle kanten en op alle vlakken. Jeroen (techniek) 
en Djoere (productie) dachten actief mee over een manier om het decor en lichtplan tot zijn recht te laten komen. Mijn 
decor kon bij Via Rudolphi opgeslagen worden en werd vervolgens steeds overal heen gebracht. Ik mocht nog twee 
dagen met Maarten Heijmans aan de voorstelling werken. Marloes hielp de hele zakelijke kant ervan te begrijpen en ik 
werd onuitputtelijk door Thomas geholpen om uit te zoeken hoe ik het voordeligst betaald kon worden. In alle meetings 
lag de focus op ons (Caro, Arber en mij), op wie wij waren, wat wij neer wilden zetten en waar we hulp bij nodig hadden. 
Vervolgens aandacht gespendeerd aan de PR (dank Lisette!) en ook tijdens de tour werden we goed verzorgd. Fiep  
stuurde ons wekelijks een prachtig tourboek en elke dag werden we verzorgd en geholpen door de fantastische Lena 
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(tourmanager). Ik heb ook enorm graag samengewerkt met Jeroen en Nienke (techniek). Peer en Janske (nagesprekken) 
waren ook allebei onuitputtelijk in hun ondersteuning voor ons en het meenemen van een goed humeur.  
 
Of die crash courses ervoor gezorgd hebben dat ik nu alles snap van ondernemerschap als jonge maker, dat denk ik niet. 
Maar het heeft wel een deur opengezet om hier verder in te groeien. Vooral nu ik, nadat de tournée voorbij is, nog 
steeds op de ondersteuning van de werknemers van Via Rudolphi kan rekenen. Ik kan Marloes en Thomas bellen met alle 
vragen die ik heb. Marloes heeft zelfs samen met mij een begroting opgesteld en me geadviseerd hoe ik kan 
onderhandelen met theaters die me nog willen programmeren. Daarbij houden ze rekening met het feit dat ik alles nog 
vanaf nul moet uitzoeken, dat ik daarin best kwetsbaar ben en dat ik bovendien nog niet zomaar kan betalen voor al het 
advies en de hulp die ik nodig heb. Daarin zijn ze enorm gul en eerlijk. Een ondersteuning die ik nu heel erg goed kan 
gebruiken.  
 
Via Rudolphi biedt jonge makers met Het Debuut een wezenlijke kans. Ze bieden een eerlijk loon, volledige productionele 
ondersteuning, een open publiek wat maar al te graag nieuw talent wil ontdekken en dus ook deze jonge makers actief 
zal willen blijven volgen en als kantoor zelf zijn ze meteen een enorme uitbreiding aan je netwerk als net-afgestudeerde. 
Dit soort volledige, eerlijke trajecten en wezenlijke kansen zijn schaars en daarom absoluut onmisbaar. 
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Aardappelbloed – Rudolphi Producties | Emma Lesuis 
3 t/m 14 December in Theater Bellevue  

  
 
Aantal voorstellingen     10 
Bezoekersaantal      531  
Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling  53 
 
Credits 
tekst en beeld Emma Lesuis muziek Nana Adjoa regie Mike van Wetten dramaturgie Selm Wenselaers research Raul Balai 
en Lieve Sonderen animatie Bas Mooij camera Sander Coumou en Fabian Vas technisch ontwerp Thomas Glorieux in 
samenwerking met Impact Makers met dank aan Roel Verniersprijs 2018 onderdeel van: het Verve project van de 
Nederlandse Ambassade in België 
 
Uit het persbericht 
Met Aardappelbloed won Emma Lesuis de Roel Verniersprijs 2018 voor jonge podiumkunstenaars op Het Theater Festival 
in Antwerpen. In Aardappelbloed neemt Emma je live mee naar Mama Sranang en hoor je haar gedachten terwijl ze die 
reis beleeft. Het geheel wordt ondersteund door de klanken van een contrabas, gespeeld door Nana Adjoa. Tijdens haar 
reis wordt ze geconfronteerd met een slavernijverleden waar ze tot dusver weinig vanaf wist. Maar is het niet ook al zo 
lang geleden? Of...? Al mijmerend over de Surinamerivier, vraagt ze zich af hoe  
Surinaams ze zelf eigenlijk (nog) is. 
 
In de pers 
Puntgaaf, want ontegensprekelijk neergezet. – Theaterkrant  
 
Rijke en mooie voorstelling! – NPO Radio 1  
 
Mooi, grappig, aangrijpend en ontroerend. – Bodil de la Parra (theatermaker) 
 
Emma Lesuis heeft voor haar zoektocht een prachtige vorm gevonden. – LNSV  
  

https://www.theaterkrant.nl/recensie/aardappelbloed/emma-lesuis/
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/506983-etchica-voorn-en-emma-lesuis-over-voorstelling-aardappelbloed
https://www.lnsv.nl/magazine/aardappelbloed
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Inhoudelijk verslag 
Door Emma Lesuis  
 
In 2015 ontploften de debatten over ons koloniaal verleden, over zwarte piet. Maar Nederlanders, van alle soorten, 
vonden elkaar niet. Met mijn ‘dubbelbloed’ besloot ik om een project op te starten waarin ik zou willen laten zien waar 
gevoeligheden in onze samenleving vandaan komen. Waarom wordt men boos om het woord neger? Waarom wordt er 
nog steeds gesproken over herstelbetalingen? Nooit was ik heel erg bezig geweest met mijn Surinaamse achtergrond, 
maar nu werd het tijd. De achternaam van mijn moeder was het beginpunt: Deimveld. Een antoniem dat van veldmeid 
komt. Ik vond de plek terug waar mijn voorouders hebben moeten werken en leven als slaven en stelde mijzelf de vraag: 
heb ik recht op de plantagegrond waar mijn voorouders gratis werkkracht verleenden? 
 
In 2015 diende ik samen met Bleekmiddel Produkties een plan in bij Teledoc Campus om een korte documentaire te 
maken met de grond als aanleiding. We kregen een research-budget en ik ging voor de eerste keer naar Suriname. 
Helaas viel mijn huidige plan al snel in duigen: grond is na de afschaffing van de slavernij zeer slecht verdeeld en is een 
heikel en pijnlijk onderwerp in Suriname. Dat was niet waar ik mijn film over wilde laten gaan. Het ging mij over de 
bewustwording van dat wat er heeft plaatsgevonden, wat oproept tot vragen als: hoe is onze samenleving daardoor 
gevormd? Het plan heb ik laten rusten, maar besloot het in 2017 toch verder op te pakken. De omroep Canvas in België 
(waar ik al eerder korte documentaires voor had gemaakt), toonde interesse. Na een bijdrage van Stichting Democratie 
en Media besloot ik, zonder team of producent, opnieuw naar Suriname te gaan. Dit was een taaie reis, waarin een hoop 
anders ging dan gedacht, maar vooral erg zwaar was omdat ik geen klankbord had.  
 
Terug thuis en een tikkel overspannen -omdat het ook zo persoonlijk was-, wilde ik het liefst mijn harde schijf uit het 
raam gooien, totdat ik de vraag kreeg van Roots festival om een korte performance te maken. In 2018 was de eerste try-
out van mijn land, mi gron zowel op het Roots Festival en Welcome to the Village in Groningen. Vervolgens heb ik de tv-
versie voor Canvas afgemaakt en in december 2018 stond ik samen met bassist Sebas van Olst in de Melkweg. Oerol 
toonde interesse en na een residentie in Het Bos in Antwerpen waar ik verder werkte aan de live-documentaire 
(combinatie van film, tekst en muziek), ging Aardappelbloed succesvol in première in Oosterend, Terschelling. Ik stond 
samen op het podium met muzikant Nana Adjoa en werd bijgestaan door Selm Wenselaers (dramaturg) en later ook nog 
door Mike van Wetten (eindregie). 
 
Het balletje begon te rollen. In september was de Belgische première op Het TheaterFestival in Gent, waar ik het jaar 
eerder de Roel Verniersprijs won voor het concept van Aardappelbloed. Via Rudolphi gaf aan dat ze Aardappelbloed 
vanaf september 2020 onder hun hoede willen nemen en te programmeren in theaters. Tussendoor kwam onverwachts 
een mogelijkheid vrij bij Bellevue Lunchtheater, een plek waar Aardappelbloed perfect zou passen. Dus besloten Via 
Rudolphi en ik om dit samen te produceren. In totaal is Aardappelbloed (en daarvoor mijn land, mi gron) nu bijna vijftig 
keer te zien geweest. Volgend jaar gaat de tour verder om meer bewustwording te creëren bij een groot publiek. In de 
toekomst hoop ik het concept ‘live-documentaire’ of ‘documentaire-performance’ verder uit te werken en zo verhalen te 
vertellen die ertoe doen. 
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Publiciteit en marketing 

Door Lisette Brouwer 

Algemeen 

Belangrijk ijkpunt in de marketing voor alle Rudolphi Producties zijn de doelgroepen. Publieksbenadering is key in het 
slagen van een marketingcampagne. Daarom begint al bij de verkoop aan theaters het gesprek over doelgroepen en 
thematiek. We hebben een nauwe samenwerking met een aantal coproducerende en presenterende partners. Dit draagt 
bij aan het nog beter bereiken van de juiste doelgroepen en de betrokkenheid van partners bij het succesvolle verloop 
van een tournee.  

Per productie maken we een analyse van de doelgroepen en waar deze te bereiken. Met ieder theater wordt op maat 
afgestemd hoe de marketingcampagne uit te rollen. Door het geregelde contact tussen de marketeer van Rudolphi 
Producties en de theaters in het land, zijn de theaters goed op de hoogte van de inhoud, thematiek en doelgroepen voor 
de producties en zijn zij bereid een stapje extra voor ons te zetten. 

Naast het persoonlijke contact voorzien we de speelplekken vanzelfsprekend van uitgebreide informatie en 
communicatiemiddelen, zoals campagnebeeld, teksten, trailer, publicaties en links, scènefoto’s, alle tags en hashtags 
voor social media, verschenen interviews en recensies. 

In 2019 heeft Rudolphi Producties 13.949 bezoekers bereikt met 116 voorstellingen verdeeld over twee volledige 
producties en het staartje van de tournee van Liefdesverklaring (voor altijd), de reprises van Holy F en Het Verbrande 
Huis. Hiermee hebben we een gemiddelde van 120 bezoekers per voorstelling behaald. Ondanks dat het aantal 
voorstellingen en bezoekers t.o.v. 2018 wat is gedaald, is het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling gestegen.  

Per productie 

Liefdesverklaring (voor altijd) 
De marketing en communicatie voor Liefdesverklaring hebben we over de drie coproducerende partijen, Nicole Beutler 
Projects, Het Zuidelijk Toneel en Rudolphi Producties, verdeeld. Omdat Nicole Beutler Projects artistiek initiatiefnemer is 
van het project, hadden zij in aanloop naar de voorstelling en gedurende de tour een aansturende en coördinerende rol 
in het marketing en communicatietraject. Persbenadering van geschreven pers en organisatie van de première waren de 
hoofdtaken van Het Zuidelijk Toneel en Rudolphi Producties was verantwoordelijk voor de persbenadering van radio/tv 
en online media. Daarnaast is er in gezamenlijkheid een analyse van de doelgroepen voor deze productie gemaakt. 
Belangrijkste doelgroepen zijn hierbij de achterban van de acteurs en de oevres waar zij in het stuk naar verwijzen, hun 
werk voor respectievelijk Het Werktheater, Toneelgroep Baal, Nieuw West, Maatschappij Discordia, 
mugmetdegoudentand en Carver. Ook de bezoekers van de eerdere editie van Liefdesverklaring van Magne en Nicole 
vormen een belangrijke doelgroep. Daarnaast schrijven we, in samenwerking met de theaters, de trouwe 
theaterbezoeker en liefhebbers van kwaliteitstoneel aan.  
 
Om de werkzaamheden rondom de tour te verdelen is de tourbegeleiding en lokale promotie opgedeeld over de drie 
coproductiepartners. Dat had als voordeel dat de werkdruk verdeeld werd, maar ondanks dat er regelmatig onderling 
contact was, miste hierdoor soms ook het overzicht van de volledige tour.  
 
Liefdesverklaring (voor altijd) kon rekenen op een grote hoeveelheid media-aandacht. Zo zijn Cas Enklaar en Marien 
Jongewaard te gast geweest in het Radio 1 programma Nieuwsweekend, is er een aantal lokale radio-zenders geweest 
die aandacht hebben besteed aan de voorstelling en zijn Annet Malherbe en René van ’t Hof te gast geweest in Tijd voor 
Max. Daarnaast is de voorstelling ook niet voorbij gegaan aan de geschreven pers. Zo is er een prachtig voorverhaal 
verschenen in Trouw en hebben bijna alle andere landelijke kranten de voorstelling gerecenseerd en dit leverde bijna 
alleen maar unaniem lovende recensies op.  
 
Per theater is een lokaal promotieplan ontwikkeld waarin de verschillende middelen die ontwikkeld werden door ons 
ingezet zijn (drukwerk, scènefoto’s, teasers, trailer, rechtenvrij interview). Dit werd ondersteund met een landelijke 
facebookcampagne die uitgezet is door de coproducerende partners.  
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Toch bleken deze inspanningen, in combinatie met alle media-aandacht en de bekendheid van de acteurs in veel 
theaters geen garantie te zijn voor volle zalen. Een van de meest gehoorde verklaringen vanuit theaters was dat hun 
‘toneelpubliek’ vooral aanslaat op een herkenbaar verhaal of thema, en dat ‘Liefdesverklaring van acteurs aan publiek' 
toch te weinig tot de verbeelding spreekt. Gedurende de tour is de insteek in publieksbenadering ook continu 
bijgeschaafd en is geprobeerd het thema van de voorstelling anders in te steken: van ‘liefdevol avondje uit’ tot aan 
‘briljante acteurs die je meenemen langs hoogtepuntjes uit hun acteerverleden.’  
 
De tournee is afgesloten met 5 avonden in Theater Bellevue in Amsterdam, de aanloop van de hele tour, de wisselende 
benaderingen en het feit dat dit het thuistheater van Rudolphi Producties is hebben er toch voor gezorgd dat alle vijf de 
avonden uitverkocht of na genoeg uitverkocht waren. Het jaarverslag 2019 vangen we aan met deze veelbelovende start 
van een nieuw jaar Rudolphi Producties.  

Holy F (Reprise) 
In het kader van HeForShe Arts Week heeft UN Women wederom gevraagd om de voorstelling Holy F te spelen in 
Theater Bellevue. Daarnaast is de voorstelling ook geprogrammeerd tijdens het Zomerkade festival in Rotterdam. Voor 
deze mini-reprise was weinig tijd en geld gebudgetteerd. Toch hebben we met eenvoudige middelen en in samenwerking 
met Theater Bellevue de voorstelling op de kaart kunnen zetten; een kleine postercampagne, een korte campagne met 
de reeds bestaande teaser, diverse mailings en advertenties in Het Parool en op Theaterkrant.nl. Door het thema van de 
voorstelling en de programmering binnen HeForShe Arts Week lukt het goed om veel mensen die zich interesseren in of 
bezighouden met feministische vraagstukken te trekken voor de voorstelling. 

Het Debuut 
We hebben er dit jaar voor gekozen om in de marketing in te zetten op de rijke oogst die Het Debuut in de afgelopen 8 
jaar heeft opgeleverd. Dit begon met het beeld voor de seizoenbrochures van de theaters, hierop waren de koppen te 
zien van alle eerdere winnaars van Het Debuut. Onder deze oud-Debuuters zitten veel theatermakers die inmiddels via 
eigen gezelschappen, collectieven en andere maakvormen hun weg hebben gevonden naar het publiek.  
 
Na het bekend worden van de selectie van Het Debuut 2019 is in het landelijke persbericht ook aandacht uitgegaan naar 
de oud-Debuuters. Dit heeft tot gevolg gehad dat in de recensies die zijn verschenen naar aanleiding van deze editie van 
Het Debuut, het project in context van zijn eigen geschiedenis is geplaatst. De waarde van Het Debuut voor het veld en 
de pas afgestudeerde makers is hiermee nog eens goed duidelijk gemaakt. 
 
We hebben er dit jaar voor gekozen om de vormgeving rondom Het Debuut een frisse, nieuwe look te geven. Een die 
focust op de jonge makers in Het Debuut, hen een smoel geven naar het publiek. De sterke lijn die we hiervoor hebben 
ontwikkeld hebben we doorgezet in alle uitingen. Zo zijn campagnebeeld, drukwerk, online beeldgebruik en teaser heel 
duidelijk met elkaar in verbinding en kunnen we het merk Het Debuut nog beter op de kaart zetten en nog meer bij de 
(potentiele) bezoekers herkenning scheppen. 
 
Waar het bij het ITs festival vooral gaat om studenten uit verschillende kunstvakopleidingen en professionals uit het 
Nederlandse theaterveld, gaat het bij Het Debuut ook om de cirkel eromheen: de (jonge) theaterliefhebber die 
bovengemiddeld vaak naar het theater gaat, de culturele opinieleiders én hun vrienden. Als we deze groepen in helder 
omschreven doelgroepen onderscheiden, ziet dit er als volgt uit: 1) Nieuwsgierige theaterliefhebber, 2) Trendsetters en 
opinieleiders, 3) Theaterstudenten en net afgestudeerde theatermakers, 4) Theaters en theaterprogrammeurs, 5) 
Thematische doelgroepen (filosofie, gedachtegoed van Scruton, zorginstellingen en hun medewerkers). In samenwerking 
met de theaters hebben we deze doelgroepen benaderd. Het werkt in ons voordeel dat een groot deel van de 
tourtheaters Het Debuut jaarlijks programmeren en we op die manier publiek echt aan dit concept kunnen binden en ons 
publieksbereik hiermee ieder jaar kunnen vergroten. 
 
Belangrijkste middelen die zijn ingezet om deze doelgroepen te benaderen zijn het drukwerk met zijn nieuwe, frisse look. 
Met de teaser, gemaakt door Bas de Brouwer, zijn door zowel Rudolphi Producties als de theaters online campagnes 
opgezet. De verzonden persberichten hebben naast media-aandacht voor de première en verschenen recensies ook 
artikelen, nieuwsitems en agendavermeldingen opgeleverd in lokale media, huis-aan-huisbladen en andere lokale 
suffertjes. 
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Decemberdagen 
In het begin van de zomer startte de voorstelling op Oerol. Hiervoor is drukwerk ontwikkeld, zijn persberichten verstuurd 
en hebben we op het eiland al de eerste scènefoto’s kunnen maken en publieksreacties mogen ontvangen. Ook was de 
voorstelling onderdeel van Opium op Oerol, waarmee we veel media-aandacht hebben gegenereerd.  
 
De marketing en publiciteit voor de theatertournee van Decemberdagen is i.s.m. het Bijlmer Parktheater opgezet en 
uitgevoerd. Het Bijlmer Parktheater heeft met name de première en doelgroepsbenadering voor haar rekening 
genomen, en vanuit Rudolphi Producties is alle marketing content, de lange lijn van de campagne en de tournee 
verzorgd. 
 
In de zomer, tussen Oerol en de theatertournee, hebben we tijdens het Kwakoe Festival in Zuidoost een grote 
gevelbanner op het Bijlmer Parktheater gehangen. Hierdoor heeft de voorstelling al vroeg veel exposure gekregen.  
We hebben ons voor deze productie met name gericht op de Surinaamse doelgroep, omdat inhoudelijk gezien de 
voorstelling zeer geschikt is voor deze groep. Maar ook de autochtone Nederlander is een belangrijke groep. We hebben 
gemerkt dat veel Nederlanders weinig weten van onze Surinaamse geschiedenis. Aangezien dit jaar ook de aanloop naar 
de 45-jarige onafhankelijkheid van Suriname wordt gevierd en er op diverse plaatsen in het land, maar vooral in 
Amsterdam, veel tentoonstellingen rondom dit thema zijn kunnen we hier mooi op inhaken. Zo hebben we contact 
gezocht met De Nieuwe Kerk vanwege hun Grote Suriname Tentoonstelling en de Suriname Monologen (waaronder die 
van Bodil de la Parra) die daar in dezelfde periode te zien waren. Er is drukwerk verspreid onder de bezoekers van 
Museum Van Loon, die op dat moment de tentoonstelling Aan de Surinaamse Grachten hadden. Met de tourtheaters is 
lokaal gezocht naar de Surinaamse doelgroep in de diverse steden. Hiervoor zijn buurtcentra, toko’s en andere 
instellingen aangeschreven waar Surinaamse Nederlanders vaak samenkomen. Ook de bekendheid van de actrices Helen 
Kamperveen en Manoushka Zeegelaar Breeveld hebben veel bezoekers op de been gebracht. Zij hebben actief hun 
netwerk en achterban in diverse steden aangesproken. En ook andere bekende Surinamers hebben zich ingezet voor de 
voorstelling, zo was Noraly Beyer betrokken bij het contextprogramma in het Bijlmer Parktheater en heeft haar 
achterban ingelicht. Gerda Havertong bezocht de voorstelling in Amsterdam maar heeft haar directe relaties in haar 
woonplaats Deventer aangespoord de voorstelling te bezoeken. Ook hoogleraar Dr. Cornelis Willem van Galen, prof. in 
sociale en demografische geschiedenis heeft de voorstelling onder zijn studenten getipt. En dit is slechts een greep uit de 
verschillende acties die zijn ondernomen om de juiste doelgroepen te benaderen. 
 
Tijdens de première in het Bijlmer Parktheater hebben we een video gemaakt met publieksreacties. Er waren die avond, 
net als vele andere avonden, veel Surinamers in de zaal die na afloop lovende woorden over de voorstelling spraken. 
Deze video hebben we tijdens de landelijke tournee veelvuldig ingezet omdat we hebben gemerkt dat de titel 
Decemberdagen bij de doelgroep wat angst opriep. Deze video heeft deze angst grotendeels kunnen wegnemen.  
Dat de voorstelling over een gevoelig onderwerp ging hebben we ook tijdens de randprogramma’s goed kunnen merken. 
In Theater Bellevue hebben we 3 avonden de documentaire ‘Je kan toch lezen’ getoond, dit leverde veel discussie en stof 
tot napraten op. 

Aardappelbloed 
De marketing voor deze productie is uitgevoerd door coproducent Theater Bellevue, waar de voorstelling in december 
twee weken te zien was. Ook voor deze voorstelling is aangehaakt op de viering van de 45-jarige onafhankelijkheid van 
Suriname met de tentoonstelling in De Nieuwe Kerk en Museum Van Loon.  
 
Er is voor deze voorstelling veel aandacht geweest op sociale media, de voorstelling speelde voor de zomer al op Oerol, 
zij hebben dan ook een tip over het stuk onder hun achterban kunnen verspreiden.  
 
Naast interviews bij RTV NH en Kunststof Radio is de voorstelling getipt door het Parool en ook radiostation FunX heeft 
een tip onder de luisteraars kunnen delen. Op deze manier hebben we de voorstelling op verschillende plekken bij de 
juiste doelgroep onder de aandacht gebracht en hebben we mooie bezoekcijfers weten te behalen. 

Het Verbrande Huis (Reprise) 
De voorstelling van Bodil de la Parra heeft in 2018 een succesvolle reeks op Oerol gespeeld en een mooie theatertournee 
door het land gehad. Hierdoor was er voor de reprise voldoende materiaal om uit te putten. We hebben nieuw drukwerk 
ontwikkeld, het bestaande beeld met quotes van pers en de tagline ‘wegens succes terug in het theater’. Daarnaast is de 
teaser actueel gemaakt met de juiste speeldata en nieuwe quotes.  
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Er is, door de eerdere tournee, een goed beeld van de doelgroepen voor deze voorstelling. De belangrijkste doelgroepen 
voor deze voorstelling zijn de Surinaamse Nederlanders en mensen die een nauwe band hebben met Suriname. Maar 
ook de familiegeschiedenis en mondiale geschiedenis die in het stuk verteld worden vormen belangrijke 
aanknooppunten voor het bereiken van publiek. Door nauwe samenwerking met de theaters en al het materiaal dat 
reeds voor handen is konden de theaters direct aan de slag om het juiste publiek aan te schrijven. 
 
Vanwege de serie voorstellingen tijdens de Kerst in Theater Bellevue is er nauw samengewerkt met het theater voor 
deze reeks. Zo heeft de voorstelling veel aandacht gehad in de Kerst campagne van het theater, hebben we gezamenlijk 
een A0 ronde met posters in de stad gefinancierd en zijn er zowel online, op sociale media als in Het Parool advertenties 
geplaatst.  
 
Met het kleine budget dat beschikbaar was voor deze reprise en het feit dat er voor reprises vaak weinig (nieuwe) media-
aandacht is hebben we een prachtig resultaat weten te bereiken van gemiddeld 159 bezoekers per voorstelling. 
Met Decemberdagen, Aardappelbloed en Het Verbrande Huis hebben we in Theater Bellevue een zeer succesvolle 
Surinaamse maand in december weten te creëren. Deze opeenvolging van voorstelling rondom dezelfde doelgroep heeft 
goed uitgepakt en smaakt naar meer soortgelijke samenwerkingen! 
 

Contextprogrammering 
Onze contextprogrammering is verdiepend van aard of gericht op verbinding tussen het publiek en de makers en het 
bereiken van nieuwe doelgroepen. De programmering vertrekt altijd vanuit de inhoud en biedt een stimulans om een 
ontmoetingen aan te gaan. Het geeft de bezoekers de ruimte om gesprekken te voeren over soms moeilijke thema’s die 
in de voorstellingen worden behandeld en geeft onze voorstellingen de juiste inbedding. Afgelopen jaar hebben we de 
volgende contextprogramma’s ontwikkeld: 
 
Als afsluiter van de succesvolle tournee van Het Debuut ontwikkelden wij afgelopen jaar in nauwe samenwerking met de 
makers een tentoonstelling over de totstandkoming van hun afstudeervoorstellingen. We namen de toeschouwers mee 
naar de inspiratiebronnen van de makers: o.a. naar de serie Van de schoonheid en de troost van Wim Kayzer, naar oude 
filosofen, naar muziek van Purcell en zelfgemaakte muziek, maar ook naar Turkse pizza’s en handgeschreven brieven. Het 
was een feestelijk minifestival in Theater Bellevue waar de bezoeker kon ronddwalen in de hoofden en de creativiteit van 
de jonge theatermakers. 
 
Bij de voorstelling Decemberdagen in het Bijlmer Parktheater organiseerden we een maaltijd samen met de makers en 
een nagesprek over de Surinaamse geschiedenis onder leiding van Noraly Beyer. Uit de verhalen, vragen en anekdotes 
die uit de volle zaal kwamen, werd in de loop van het gesprek duidelijk hoe diep de ‘verzwegen geschiedenis’ in de 
cultuur van Suriname is ingebed. Door het gesprek viel veel uit de voorstelling op z’n plaats. Daarnaast toonden we bij de 
voorstellingen in Theater Bellevue de documentaire Je kan toch lezen van Ananta Khemradj, gevolgd door een nagesprek 
tussen de documentairemaker en Ernestine Comvalius (directeur Bijlmer Parktheater). Het gesprek ging snel op een 
organische manier de diepte in. Net als in de voorstelling zelf werd er op een lichte, betrokken manier gesproken over 
het thema.  
 
En ten slotte hebben we in begin 2019 bij Het Verbrande Huis in Suriname een contextprogramma ontwikkeld in de vorm 
van workshops voor Surinaamse theatermakers. Tijdens deze workshops ging Bodil de la Parra met de lokale makers aan 
het werk. Dit waren zeer vruchtbare en leerzame bijeenkomsten. 
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Bijlage 1: Directiereglement Stichting Theaterproducties Via Rudolphi 
 

I. ALGEMEEN 

Artikel 1. Begrippen en terminologie 
Dit reglement is opgesteld door de directie en vastgesteld door de raad van toezicht van Stichting Theaterproducties Via 
Rudolphi. 
 

II. SAMENSTELLING 

Artikel 2. Samenstelling 

1. De raad van toezicht stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste 
kwaliteiten van de leden worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad van toezicht 
rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren. Op 
basis van dat profiel stelt de raad van toezicht profielschetsen op voor de individuele leden van de directie, en 
gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo 
nodig bij.  

2. Voor de invulling van een vacante plaats binnen de directie kan de raad van toezicht besluiten om externe 
deskundigen te consulteren.  

3. Een delegatie uit de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle leden van de directie. 
De uitkomsten hiervan worden besproken door de raad van toezicht. Van het functioneringsgesprek en van de 
bespreking maakt de raad van toezicht een verslag dat door of namens de raad wordt gearchiveerd.  

4. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directieleden sluiten aan bij het karakter van de stichting 
en zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.  

5. Directieleden melden elke relevante nevenfunctie aan de raad van toezicht. Als uitgangspunt geldt dat 
voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een 
potentieel tegenstrijdig belang 

 

III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN 

Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

1. Bij de directie berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan 
haar worden opgedragen. 

2. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zonodig:  
a. een jaarplan en bijbehorende begroting;  
b. een voortschrijdend meer jaren beleidsplan; 
c. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem ; 
d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen. 
e. De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. 
f. De directie heeft de goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor de volgende onderwerpen:  

3. de strategie, waaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de 
statutaire doelstellingen; 

a. de financiering van de strategie, inclusief de plannen voor fondsenwerving; 
b. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een 

adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; 
c. het jaarplan en de daarbij behorende begroting;  
d. het jaarverslag en de jaarrekening;  
e. het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;  
f. rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop 

van registergoederen die het bedrag van vijftigduizend euro te boven gaan;  
g. de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers 
h. en van het vrijwilligersbeleid;  
i. het aanvaarden van nevenfuncties door de directie. 
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Artikel 4. Taken 

1. De directie is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor 
de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende 
resultatenontwikkeling. De directie legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft deze 
alle informatie die daarvoor benodigd is. De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. 

2. De directie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de 
belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De directie is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle 
wet- en regelgeving. 

3. De verdeling van de taken binnen de directie geschiedt door de directie onder goedkeuring van de raad van 
toezicht.  

 

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze 

1. De directie vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de raad van toezicht; de keuze tussen het al dan 
niet uitnodigen van de raad van toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting. 

2. De directie vergadert zo vaak als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren van de 
directie. Alle besluiten worden vastgelegd als bestuursbesluit. Derden kunnen slechts op uitnodiging van de 
directie of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering van de directie bijwonen. 

3. De directie kan aan de raad van toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden uit te nodigen tot het 
geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering. 

 

Artikel 6. Besluitvorming binnen de directie 

1. De leden van de directie bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen. 
2. Ieder lid van de directie heeft één stem. 
3. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of dit Reglement geen grotere 

meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de directie genomen bij meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de directie doorslaggevend. De directie 
kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de directie aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

4. Besluiten van de directie worden in beginsel genomen in een vergadering van de directie. 
5. De directie neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de directie in het bijzonder 

verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is. 
6. Besluiten van de directie kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in 

functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. 
Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle directeuren. Een 
verklaring van een directeur dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, 
dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet. 

7. De directie mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 6.3 (laatste zin), 6.4, 6.5 en 6.6 indien de voorzitter 
van de directie dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits 
alle directeuren in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de directie en 
indien aangewezen de secretaris van de directie stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de 
stukken voor de volgende vergadering van de directie wordt toegevoegd. 

8. Van een door de directie genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de 
voorzitter van de directie of de secretaris van de directie. 

 

V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING 

Artikel 7. Transparantie en Verantwoording 

1. De directie voorziet de raad van toezicht -gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no surprises)- van alle informatie 
die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht. Het artistiek/ inhoudelijke beleid en de 
concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. Afspraken over de inhoud en de frequentie van de 
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reguliere informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd. Wanneer wordt afgeweken van in Artikel 7. van 
de statuten vermelde zaken, moet de raad van toezicht direct geïnformeerd worden. 

2. De directie bespreekt periodiek met de raad van toezicht de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste 
éénmaal per jaar overlegt de raad van toezicht met de directie over de strategie, het algemene beleid en de 
financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de directie gehanteerde 
systemen van administratieve organisatie en interne controle.  

3. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door 
de directie. Desgewenst kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn.  

4. De directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van 
(vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.  

5. In het jaarverslag wordt door de raad van toezicht en directie gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet 
aan de Principes en Best Practice- bepalingen van de Code Cultural Governance. Voorzover dit niet het geval is, 
wordt dit beargumenteerd toegelicht. 

  

 

 

Bijlage 2. Procesbeschrijvingen  
 

Procesbeschrijving betalingsverkeer 
Gesproken met:  Marie-Anne Rudolphi en Roos Brouwer 
Aanwezig K&B:  Jan Jonkman en Tom Wagenaar 
Datum:   14 november 2018 
 
Geïdentificeerde risico’s 
Onrechtmatige bestedingen van subsidiegelden: 
 
Subsidiegelden kunnen onrechtmatig besteed worden a.g.v. fraude. Dit kan leiden tot een vermindering/ beëindiging van 
de subsidieverstrekking, wat directe gevolgen kan hebben op de continuïteit van de organisatie. 
 
Onder onrechtmatigheid verstaan wij uitgaven die niet in lijn liggen met de doelstelling van de organisatie en het betalen 
van niet marktconforme bedragen. 
 
In de controleprotocollen van de subsidieverstrekkers zijn nadere bepalingen opgenomen omtrent de 
controlewerkzaamheden inzake de rechtmatigheid. 
 
Verantwoordelijke functionarissen 
Bij het betalingsverkeer zijn de volgende functionarissen betrokken; 

Naam Functie Rol 

Marie-Anne Rudolphi Zakelijk leider Beschikkend, uitvoerend, 
controlerend 

Roos Brouwer Officemanager Registrerend, bewarend 

OZCAR Administratiekantoor Registrerend 

 
Systemen 
Bij het betalingsverkeer worden de volgende systemen gebruikt; 

Naam Doel Mate afhankelijkheid Cloud / lokaal  

Twinfield Administratie  Laag, het proces kan normaal 
verlopen zonder dit systeem 

Cloud 

ABN Amro Betalingen 
verrichten 

Laag, het proces kan normaal 
verlopen zonder dit systeem 

Cloud 
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Procesbeschrijving  
➢ Impuls 

Elke week worden facturen betaald. 
➢ Betaalprocedure 

OZCAR zet elke week een betaalbatch klaar, waarna de officemanager deze in de bank zet. De zakelijk leider zet 
de betaling daadwerkelijk door. Als er wijzigingen doorgevoerd moeten worden in de betaalbatch, wordt er een 
nieuwe betaalbatch uitgedraaid en worden de stappen opnieuw gevolgd. 

➢ Verwerken bankafschriften 
Er is een automatische koppeling tussen de bank en Twinfield, waardoor de bankafschriften ingelezen worden. 

➢ Mutatie crediteurenstambestanden 
OZCAR voert de administratie in Twinfield en muteert ook de crediteurenstambestanden. 

 

Procesbeschrijving inkopen 
Gesproken met:  Marie-Anne Rudolphi en Roos Brouwer 
Aanwezig K&B:  Jan Jonkman en Tom Wagenaar 
Datum:   14 november 2018 
 
Geïdentificeerde risico’s 
Onrechtmatige bestedingen van subsidiegelden: 
 
Subsidiegelden kunnen onrechtmatig besteed worden a.g.v. fraude. Dit kan leiden tot een vermindering/ beëindiging van 
de subsidieverstrekking, wat directe gevolgen kan hebben op de continuïteit van de organisatie. 
 
Onder onrechtmatigheid verstaan wij uitgaven die niet in lijn liggen met de doelstelling van de organisatie en het betalen 
van niet marktconforme bedragen. 
 
In de controleprotocollen van de subsidieverstrekkers zijn nadere bepalingen opgenomen omtrent de 
controlewerkzaamheden inzake de rechtmatigheid. 
 
Verantwoordelijke functionarissen 
Bij het inkoopproces zijn de volgende functionarissen betrokken; 

Naam Functie Rol 

Marie-Anne Rudolphi Zakelijk leider Beschikkend, uitvoerend, 
controlerend 

Roos Brouwer Officemanager Registrerend, bewarend 

OZCAR Administratiekantoor Registrerend 

 
Systemen 
Bij het inkoopproces worden de volgende systemen gebruikt; 

Naam Doel Mate afhankelijkheid Cloud / lokaal  

Twinfield Administratie  Laag, het proces kan normaal 
verlopen zonder dit systeem 

Cloud 

ABN Amro Betalingen 
verrichten 

Laag, het proces kan normaal 
verlopen zonder dit systeem 

Cloud 

 
Procesbeschrijving  
De zakelijk leider en de productieleider mogen inkopen doen. Dit doen ze als ze verwachten het product of dienst nodig 
te hebben. De zakelijk leider vraagt de offertes aan bij grotere bedragen en keurt deze goed. De offertes worden niet 
geboekt. Contracten tekent de zakelijk leider. 
 
De facturen worden gedigitaliseerd en in Basecone gezet door de officemanager. De zakelijk leider/ budgethouder 
accordeert de facturen in Basecone. De facturen worden door de officemanger in Basecone gezet. De facturen worden 
ingeboekt door OZCAR (verschillende personen) in Twinfield. De officemanager en de zakelijk leider hebben allebei alleen 
leesrechten in Twinfield. De zakelijk leider controleert of de boekingen juist zijn verricht door OZCAR. 
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OZCAR zet de betaalbatch klaar, eens per week. De officemanager zet deze betaalbatch in de bank klaar, waarna de 
zakelijk leider de betaling verricht. Bij wijzigingen wordt er een nieuwe betaalbatch uitgedraaid en worden de stappen 
herhaald. Als de facturen niet zijn goedgekeurd in Basecone komen de facturen niet vrij voor betaling. 
 

 

Procesbeschrijving salarisproces 
Gesproken met:  Marie-Anne Rudolphi en Roos Brouwer 
Aanwezig K&B:  Jan Jonkman en Tom Wagenaar 
Datum:   14 november 2018 
 
Geïdentificeerde risico’s 
X 
 
Verantwoordelijke functionarissen 
Bij het salarisproces zijn de volgende functionarissen betrokken; 

Naam Functie Rol 

Marie Anne Rudolphi Zakelijk leider Beschikkend, uitvoerend, 
controlerend 

Roos Brouwer Officemanager Registrerend, bewarend 

Bart Handgraaf   

OZCAR Administratiekantoor Registrerend 

 
Systemen 
Bij het salarisproces worden de volgende systemen gebruikt; 

Naam Doel Mate afhankelijkheid Cloud / lokaal  

Twinfield Administratie  Laag, het proces kan normaal 
verlopen zonder dit systeem 

Cloud 

ABN Amro Betalingen 
verrichten 

Laag, het proces kan normaal 
verlopen zonder dit systeem 

Cloud 

 
Procesbeschrijving  
A. Aanname 
De zakelijk leider bepaalt het salaris en de bijkomende voorwaarden voor het arbeidscontract waarna de officemanager 
dit in een contract zet. De zakelijk leider controleert of deze gegevens kloppen (niet zichtbaar) en tekent het contract 
zodat deze naar de nieuwe medewerker gestuurd kan worden. 
Alle formulieren die de nieuwe medewerker moet invullen worden naar OZCAR gestuurd, waarna het wordt verwerkt 
door hen in de administratie. 
Personeelsdossiers worden bij Rudolphi fysiek gehouden. 
 
B. Salarisverwerking 
Mutaties worden verzameld door de administrateur, waarna de zakelijk leider toestemming moet geven voor de 
mutaties. De mutaties worden door de officemanager in het systeem van OZCAR gezet. De zakelijk leider geeft digitaal 
akkoord voor de mutaties, waarna OZCAR deze verwerkt. De ingevoerde gegevens worden gecontroleerd door Bart 
Handgraaf (salarisadministrateur) van OZCAR. 
Er wordt een SEPA-bestand klaargezet door de salarisadministrateur, waarna de officemanager deze inleest in de bank. 
De zakelijk leider en de officemanager controleren de bedragen van de loonstroken.  
Bij akkoord betaald de zakelijk leider de salarissen. 
 
Urenregistratie 

Risico Key control Soort 
control 

Periodiciteit Testen 
ja/nee? 

Omvang Referentie 

Onrechtmatige 
bestedingen van 
subsidiegelden 

Autorisatie in 
Basecone door 
zakelijk 
leider/budgethouder 

Application 
control 

Dagelijks Nee X X 
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Er is geen urenregistratie. De afgesproken uren zoals die in het contract staan worden door de desbetreffende 
medewerker gemaakt, waarbij de zakelijk leider de controle voert door middel van directe betrokkenheid en de output.  
 
Geïdentificeerde key controls 
Er zijn geen risico’s geïdentificeerd 

Risico Key control Soort control Periodiciteit Testen 
ja/nee? 

Omvang Referentie 

       

       

       

 

Procesbeschrijving verkoopproces 
Gesproken met:  Marie-Anne Rudolphi en Roos Brouwer 
Aanwezig K&B:  Jan Jonkman en Tom Wagenaar 
Datum:   14 november 2018 
 
Geïdentificeerde risico’s 

• Fraude m.b.t. de verantwoording van de opbrengsten: 
Een afwijking van materieel belang die het gevolg is van frauduleuze financiële verslaggeving met betrekking tot 
de verantwoording van opbrengsten is vaak terug te voeren tot de te hoge opgave van opbrengsten door ze 
bijvoorbeeld te vroeg op te nemen of door fictieve opbrengsten te boeken. Zij kan ook het gevolg zijn van de te 
lage opgave van opbrengsten door ze bijvoorbeeld ten onrechte naar een latere verslagperiode door te 
schuiven. (COS 240 a 28). 

• Onjuiste afgrenzing publieksinkomsten: 
Het risico bestaat dat er meer publieksinkomsten worden verantwoord in het verslaggevingsjaar dan dat er op 
basis van gerealiseerde activiteiten verantwoord mag worden. Deze vorm van verslaggevingsfraude komt voort 
uit de eis van de subsidieverstrekker om een bepaalde inkomstennorm te behalen. 
 

Verantwoordelijke functionarissen 
Bij het verkoopproces zijn de volgende functionarissen betrokken; 

Naam Functie Rol 

Marie-Anne Rudolphi Zakelijk leider Beschikkend, uitvoerend, 
controlerend 

Roos Brouwer Administrateur Registrerend, bewarend 

OZCAR Administratiekantoor Registrerend 

 
Systemen 
Bij het verkoopproces worden de volgende systemen gebruikt; 

Naam Doel Mate afhankelijkheid Cloud / lokaal  

Twinfield Administratie  Laag, het proces kan normaal 
verlopen zonder dit systeem 

Cloud 

ABN Amro Betalingen 
verrichten 

Laag, het proces kan normaal 
verlopen zonder dit systeem 

Cloud 

 
Procesbeschrijving  
A. Publieksinkomsten 

➢ De voorstellingen worden verkocht door de zakelijk leider aan theaters. Hier is sprake van 
uitkoopsom/partage/100% kaartverkoop. De theaters sturen de borderellen door naar Rudolphi.  

➢ Het systeem om verkoopfacturen te versturen is WeFact, dit systeem heeft een koppeling met Basecone. De 
factuur gaat digitaal naar de theaters, nadat de zakelijk leider deze heeft gecontroleerd. OZCAR boekt de 
verkoopfacturen in in Twinfield. Door de koppeling van WeFact met de bank, wordt er bijgehouden wie er heeft 
betaald en wie niet. Bij wanbetaling wordt er gebeld en gemaild, waarna het altijd opgelost wordt. 

B. Subsidie 
➢ Aanvragen 

Fondsenwerving gebeurt door een externe partij (twee freelancers). Als er nieuwe fondsen zijn, komen de 
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beschikkingen bij de zakelijk leider binnen. Zij stuurt ze door naar de administrateur die ze opneemt in de 
administratie. 

C. Overige baten  
➢ De coproducties worden opgezet door de penvoerder. Bij akkoord tekent de zakelijk leider het contract, waarbij 

de inkomsten en kosten worden gefactureerd. 
➢ Tekstboekjes/Cultuurstekjes, hier is geen vast persoon voor. De inkomsten hiervan zijn minimaal. 
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1. Inleiding

Financiering

Voor het jaar 2019 is ontvangen

Basisbedrag 75.000€            

Activiteitensubsidie 250.000€          

Indexatie 21.938€            

Totaal ontvangen subsidie FPK 346.938€          

Resultaat

In het verslagjaar is een positief exploitatiesaldo ontstaan van 56.635€            

Begroot was een exploitatieresultaat van -€                  

Verschil resultaat ten opzichte van de begroting 56.635€            

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2019 -17.918€          

Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2019 372.376€         

Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 310.215€         

682.590€          

664.672€          

Af: Uitgaven 2019 625.955€          
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2019 38.717€            

Stichting Rudolphi Producties ontvangt een meerjarige instellingssubsidie van het Fonds

PodiumKunsten (FPK) in het kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020.
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1. Inleiding

Verschillen ten opzichte van FPK Begroting

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid

zijn als volgt:

Voordelig Nadelig

Baten

Opbrengsten

Directe opbrengsten 11.802€            -€                  

Indirecte opbrengsten 13.011€            -€                  

Bijdragen uit private middelen 23.402€           -€                  
     Totaal opbrengsten 48.215€           -€                  

Bijdragen

Subsidie FPK -€                 28.062€           

Overige bijdragen uit publieke middelen -€                 59.563€           
     Totaal bijdragen -€                 87.625€           

Verschil baten ten opzichte van de begroting -€                 39.410€           

Lasten

Beheerslasten: personeelslasten -€                 30.693€           

Beheerslasten: materiële lasten -€                 24.097€           

Activiteitenlasten: personeelslasten 171.532€         -€                  

Activiteitenlasten: materiële lasten 62.150€           -€                  

Lasten Coproducties -€                 82.848€           
Verschil lasten ten opzichte van de begroting 96.045€           -€                  

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting 56.635€            -€                  

Het resultaat van 2019 wordt afgezet tegen de oorspronkelijke gemiddelde FPK begroting. Dat verklaart 

deels de verschillen want het aantal producties verschilt per jaar. De oorspronkelijke begroting is 

gebaseerd op 3 producties per jaar en in 2019 zijn er 6 geproduceerd, waaronder 3 nieuwe coproducties , 

1 nieuwe productie en 2 reprise producties.

De totaal eigen opbrengsten zijn € 48.215,- hoger, wat met name wordt veroorzaakt door de 

coproducties en de extra geworven private fondsen. Tegenover de extra kosten van de beheerslasten 

personeel € 30.693,- en materieel € 24.097,- zijn de lager uitgevallen activiteitenlasten personeel € 

171.532 en activiteitenlasten materieel € 62.150,-. In totaal zorgt dit voor een positief exploitatieresultaat 

van € 56.635,-. Opvallend zijn vooral de lagere activiteitenlasten personeel. Bij de afrekening van de 

productie ‘Liefdesverklaring’ zijn de coproductielasten en inkomsten op één post afgeboekt aan beide 

kanten; baten coproducties en op lasten coproducties. Een deel van de activiteitenlasten personeel zitten 

hierin verwerkt. In de FPK begroting zijn de opbrengsten en kosten van de coproducties niet los van 

elkaar gepresenteerd, maar is alleen het resultaat opgenomen onder de opbrengsten (€ 31.500,-).

De subsidie FPK is lager omdat het gedeelte voor de talentontwikkeling niet is toegekend.

Overige bijdragen uit publieke middelen zijn lager omdat Amsterdam de subsidie aan Theaterzaken 

Amsterdam (de overkoepelende stichting voor de subsidierelatie met de gemeente Amsterdam) 

gehalveerd heeft ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag. Door deze lagere subsidie hebben we een 

verdeling in jaren gemaakt met de aangesloten gezelschappen (Volksoperahuis en YoungGangsters). 

Rudolphi Producties was in 2019 onderdeel van Theaterzaken Amsterdam.

De beheerslasten zijn hoger door een lichte stijging van de organisatiekosten en omdat de vaste kern is 

uitgebreid met 1 persoon.

De activiteitenlasten personeel zijn voordelig omdat er een volledige nieuwe productie minder is 

gemaakt. De materiele lasten zijn voordelig uitgevallen omdat er een productie uit 2019 reeds in 2018 

gemaakt is en die kosten in 2018 zijn gemaakt. 
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2. Balans per 31 december 2019 2019 2018

ACTIVA

Vaste activa

Materiële Vaste Activa 1 2.257€                     -€                         

Totale vaste activa 2.257€                     -€                         

Vlottende activa

Onderhanden werk 2 25.465€                  4.783€                     

Vorderingen 3 197.151€                140.617€                

Liquide Middelen 4 83.950€                  68.460€                  

Totaal vlottende activa 306.566€                213.860€                

TOTAAL ACTIVA 308.823€                213.860€                

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Reserves 38.717€                  -17.918€                 

Totaal eigen vermogen 38.717€                  -17.918€                 

Langlopende Schulden 6 -€                         81.250€                  

Kortlopende Schulden 7 270.106€                150.528€                

TOTAAL PASSIVA 308.823€                213.860€                
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3. Exploitatierekening over 2019 FPK Begroting 2018

BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland

- Recette 40.295€          35.000€          38.090€          

- Uitkoop 41.350€          72.500€          58.700€          

- Partage 48.163€          55.000€          74.578€          

1 Publieksinkomsten Totaal ##### 129.808€        162.500€        171.367€        

3a. Baten coproducties 81.032€          31.500€          218.330€        

3b. Overige Inkomsten 7.962€            13.000€          14.041€          

3. Overige Directe Inkomsten 88.994€          44.500€          232.371€        

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 218.802€        207.000€        403.738€        

5 Indirecte Opbrengsten 13.011€          -€                7.214€            

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 25€                  -€                25€                  

6c Bijdragen van private fondsen 78.377€          55.000€          22.500€          

6 Overige bijdragen uit private middelen 78.402€          55.000€          22.525€          

7 Totaal Eigen Inkomsten 310.215€        262.000€        433.477€        

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 346.938€        375.000€        338.000€        

10 Meerjarige subsidie gemeente 25.438€          85.000€          -€                

12 Overige bijdragen uit publieke middelen -€                -€                14.000€          

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 372.376€        460.000€        352.000€        

14 Totale baten ##### 682.590€        722.000€        785.477€        

INKOMSTENQUOTES

Berekende Eigen Inkomensquote 45,4% 36,3% 55,2%

Berekende Andere Inkomensquote 52,4% 48,1% 58,6%

2019
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3. Exploitatierekening over 2019 FPK Begroting 2018

LASTEN

1 Beheerslasten personeel 100.693€        70.000€          75.892€          

2 Beheerslasten materieel 53.239€          29.142€          52.685€          

3 Totale beheerslasten 153.932€        99.142€          128.576€        

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 124.905€        246.650€        122.241€        

Activiteitenlasten personeel uitvoering 125.138€        174.925€        165.769€        

4 Activiteitenlasten personeel 250.043€        421.575€        288.010€        

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 36.269€          61.950€          34.538€          

Activiteitenlasten materieel uitvoering 80.295€          89.887€          135.965€        

Marketing 22.570€          31.946€          42.195€          

Educatieve activiteiten -€                17.500€          -€                

5 Activiteitenlasten materieel 139.133€        201.283€        212.698€        

6 Lasten Coproducties 82.848€          -€                189.381€        

7 Totale activiteitenlasten 472.024€        622.858€        690.090€        

8 Totale Lasten 625.955€        722.000€        818.666€        

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 56.635€          -€                -33.189€         

12 Exploitatieresultaat 56.635€          -€                -33.189€         

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)

Fte. Vast in dienst 0 0 0

Fte. Tijdelijk in dienst 0,81 2,59 1,18

Fte. Inhuur 4,69 6,04 4,50

Totaal Fte. personele bezetting 5,50 8,63 5,68

Aantal vrijwilligers 2 10 0

Fte. vrijwilligers 0,25

2019
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4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Continuïteitsveronderstelling

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Onderhanden werk

Vorderingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit RJ 640, voor zover deze niet afwijken van de 

aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten 

(FPK). De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 

plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 

voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 

geworden.

Dit betreffen materiële en immateriële voorbereidingskosten verminderd met de vooruit ontvangen inkomsten voor 

producties die in het volgend jaar worden uitgevoerd.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 

bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte 

diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische 

kostprijs.

De subsidie van het Fonds Podiumkunsten (hierna ‘FPK’) eindigt van rechtswege met ingang van 31 december 2020. Er 

kan geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van tegemoetkoming of vergoeding in dat verband. Stichting 

Rudolphi Producties dient dus rekening te houden met de mogelijkheid dat vanaf 1 januari 2021 geen subsidie meer 

wordt ontvangen van het FPK. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond 

waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van Stichting Rudolphi Producties. Het 

bestuur zal maatregelen treffen om eventuele langlopende verplichtingen, die zich uitstrekken naar 2021 of verder, te 

kunnen afhandelen op het moment dat voor de periode 2021-2024 geen subsidie meer wordt ontvangen. Vanwege het 

feit dat Stichting Rudolphi Producties beschikt over een substantieel eigen vermogen, gaat het bestuur uit van een 

positieve continuïteitsveronderstelling. De jaarrekening is derhalve opgesteld op continuïteitsbasis.

Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht. Lasten 

welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA 2019 2018

Vaste Activa

1 Materiële Vaste Activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Techniek

Aanschafwaarde -€                

Cumulatieve afschrijvingen -€                

Boekwaarde per 1 januari -€                

Investeringen 2.335€            

Afschrijvingen -78€                

Mutaties 2.257€            

Aanschafwaarde 2.335€            

Cumulatieve afschrijvingen -78€                
Boekwaarde per 31 december 2.257€            

Vlottende activa

2 Onderhanden werk

Overlopende kosten van producties en projecten 25.465€          4.783€             

3 Vorderingen

Debiteuren > 1 jaar -€                10.000€          

Debiteuren 58.033€          29.310€          

Totaal debiteuren 58.033€          39.310€          

Te ontvangen subsidie 0% -€                

Prins Bernhard Cultuurfonds 0% 25.000€          20.000€          

Stichting Dioraphte 0% 19.023€          -€                 

Fonds21 0% 20.000€          -€                 

Stichting Melanie 100% -€                10.000€          

AFK 0% -€                14.000€          

Stichting Lira Fonds 0% 6.400€            -€                 

Janivo Stichting 0% 2.500€            -€                 

Stichting De Versterking 0% 10.000€          -€                 

Totaal te ontvangen subsidie 82.923€          44.000€          

Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 31.552€          31.522€          

Vooruitbetaalde pensioenpremie -€                13.773€          

Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen 31.552€          45.295€          

Overige vorderingen

Openstaande werkvoorschotten 1.560€            60€                  

Vordering op gelieerde instellingen 1.353€            50€                  

Vooruitbetaalde kosten 4.680€            6.168€             

Nog te factureren 17.050€          3.610€             

Overige vorderingen -€                2.123€             

Totaal overige vorderingen 24.643€          12.011€          

Totaal Vorderingen 197.151€        140.617€        

4 Liquide Middelen

Bank 83.950€          68.460€          
Totaal liquide middelen 83.950€          68.460€          

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

TOTAAL ACTIVA 308.823€     213.860€      
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2019 2019 2018

PASSIVA

5 Eigen vermogen

Saldo Algemene Reserve per 1 januari -17.918€         15.272€          

Bij: uit resultaatbestemming 56.635€          -33.189€         

Saldo Algemene Reserve per 31 december 38.717€          -17.918€         

Totaal eigen vermogen 38.717€          -17.918€         

6 Langlopende Schulden

Vooruitontvangen subsidie FPK 2017 -€                81.250€          

Totaal Langlopende Schuld -€                81.250€          

7 Kortlopende Schulden

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 26.500€          53.443€          

Totaal schulden aan leveranciers 26.500€          53.443€          

Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting 2.473€            1.104€             

Pensioenpremies 2.135€            -€                 

Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen 4.608€            1.104€             

Overige kortlopende schulden

Te betalen kosten 41.436€          48.998€          

Vooruitontvangen subsidies 116.313€        -€                 

Af te rekenen coproductie -€                46.983€          

Vooruitontvangen subsidie FPK 2017 81.250€          -€                 

Totaal overige kortlopende schulden 238.999€        95.981€          

Totaal kortlopende schulden 270.106€        150.528€        

TOTAAL PASSIVA 308.823€     213.860€      
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2019

Niet in de balans opgenomen rechten

Toegekende meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020

In het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2017-2020 is een

vierjarige subsidie toegekend van € 1.361.751

De subsidieopbouw 2017-2020 is als volgt:

Voorschotten 2017

Startvoorschot 81.250€          

Januari regulier 81.250€          

April 81.250€          

Juli 81.250€          

Oktober 81.250€          

Indexatie 4.875€            

Totaal 2017 411.125€        

Voorschotten 2018

Januari regulier 81.250€          

April 81.250€          

Juli 81.250€          

Oktober 81.250€          

Indexatie 13.000€          

Totaal 2018 338.000€        

Voorschotten 2019

Januari regulier 81.250€          

April 81.250€          

Juli 81.250€          

Oktober 81.250€          

Indexatie 21.938€          

Totaal 2019 346.938€        

Voorschotten 2020

Januari regulier

April 81.250€          

Juli 81.250€          

Oktober 81.250€          

Indexatie 21.938€          

Totaal 2020 265.688€        

Totaal voorschotten 2017 tm 2020 1.361.751€    
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6. Toelichting op de exploitatierekening over 2019

BATEN 2019 FPK Begroting 2018

1a. Publieksinkomsten binnenland

Recette 40.295€          35.000€          38.090€          

Uitkoop 41.350€          72.500€          58.700€          

Partage 48.163€          55.000€          74.578€          

1 Publieksinkomsten Totaal 129.808€        162.500€        171.367€        

3a. Baten coproducties 81.032€          31.500€          218.330€        

3b. Overige Inkomsten

Auteursrechten 7.949€            13.857€          

Verkoop bijproducten 13€                  184€                

subtotaal overige inkomsten 7.962€            13.000€          14.041€          

3. Overige Directe Inkomsten 88.994€          44.500€          232.371€        

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 218.802€        207.000€        403.738€        

5 Indirecte Opbrengsten 13.011€          -€                 7.214€            

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 25€                  -€                 25€                  

6c Bijdragen van private fondsen

Fonds21 20.000€          -€                 

St Melanie -€                 10.000€          

Prins Bernhard Cultuurfonds 25.000€          -€                 

Dioraphte 15.977€          -€                 

LIRA fonds 6.400€            -€                 

Janivo Stichting 1.000€            5.000€            

UN Women Nationaal Comité Nederland -€                 7.500€            

Stichting De Versterking 10.000€          -€                 

subtotaal 6c bijdragen van private fondsen 78.377€          55.000€          22.500€          

6 Overige bijdragen uit private middelen 78.402€          55.000€          22.525€          

7 Totaal Eigen Inkomsten 310.215€        262.000€        433.477€        

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 346.938€        375.000€        338.000€        

10 Meerjarige subsidie gemeente 25.438€          85.000€          -€                 

12 Overige bijdragen uit publieke middelen

Project subsidie gemeente -€                 -€                 14.000€          

subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen -€                 -€                 14.000€          

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 372.376€        460.000€        352.000€        

14 Totale baten 682.590€        722.000€        785.477€        
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6. Toelichting op de exploitatierekening over 2019

LASTEN 2019 FPK Begroting 2018

1 Beheerslasten personeel

Zakelijke directie 73.739€          50.815€          

Bureaustaf 18.000€          15.001€          

Fondsenwerving - relatiebeheer 7.061€            9.674€            

Onkosten personeel onbelast 841€                250€                

Onkosten van zzp'ers 175€                152€                

Overig personeel 876€                -€                 

Totaal beheerslasten personeel 100.693€        70.000€          75.892€          

2 Beheerslasten materieel

Huisvesting 21.857€          8.666€            

Bureaukosten 19.970€          15.849€          

Algemene publiciteit -€                 2.500€            

Afschrijvingskosten 78€                  -€                 

Overige beheerslasten 11.334€          25.670€          

Totaal beheerslasten materieel 53.239€          29.142€          52.685€          

3 Totale beheerslasten 153.932€        99.142€          128.576€        

4 Activiteitenlasten personeel

Activiteitenlasten personeel voorbereiding

Artistieke directie 22.596€          20.500€          

Artistiek kader 23.068€          39.401€          

Uitvoerend personeel 26.334€          32.701€          

Productie 40.426€          8.630€            

Techniek 12.061€          4.108€            

Publiciteit 250€                14.400€          

Artistieke staf -€                 2.500€            

Vrijwilligers 170€                -€                 

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding 124.905€        246.650€        122.241€        

Activiteitenlasten personeel uitvoering

Artistieke directie 1.000€            -€                 

Artistiek kader 8.510€            3.700€            

Uitvoerend personeel 56.454€          91.071€          

Productie 5.195€            17.499€          

Techniek 28.979€          38.370€          

Publiciteit 25.000€          15.030€          

Vrijwilligers -€                 100€                

Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering 125.138€        174.925€        165.769€        

Totale activiteitenlasten personeel 250.043€        421.575€        288.010€        

5 Activiteitenlasten materieel

Activiteitenlasten materieel voorbereiding

Decors / kostuums / rekwisieten 16.858€          10.770€          

Techniek / electronica / huur apparatuur 4.135€            924€                

Transport / reis / verblijfkosten 7.984€            6.687€            

Huur repetitieruimten 5.654€            10.187€          

Overige voorbereidingskosten 1.638€            5.970€            

Totaal voorbereidingskosten 36.269€          61.950€          34.538€          
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6. Toelichting op de exploitatierekening over 2019

LASTEN (vervolg) 2019 FPK Begroting 2018

Activiteitenlasten materieel uitvoering

Decors / kostuums / rekwisieten 2.710€            2.422€            

Techniek / electronica / huur apparatuur 8.122€            8.980€            

Transport / reis / verblijfkosten 34.422€          39.487€          

Locatiekosten - huur ruimten 9.734€            4.523€            

Impresario 16.511€          30.734€          

Bijdrage coproductie 6.000€            40.000€          

Overige uitvoeringskosten 2.796€            9.818€            

Totaal uitvoeringskosten 80.295€          89.887€          135.965€        

Marketing

Publiciteit 18.207€          29.981€          

Overig specifieke publiciteitskosten 4.362€            12.214€          

Totaal specifieke publiciteit 22.570€          31.946€          42.195€          

Educatieve activiteiten -€                 17.500€          -€                 

Totaal activiteitenlasten materieel 139.133€        201.283€        212.698€        

6 Lasten Coproducties 82.848€          -€                 189.381€        

7 Totale activiteitenlasten 472.024€        622.858€        690.090€        

8 Totale Lasten 625.955€        722.000€        818.666€        

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 56.635€          -€                 -33.189€         

12 Exploitatieresultaat 56.635€          -€                 -33.189€         
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2019 Begroot 2018

Producties 

Nieuwe Productie 1 2 4

Reprises Productie 2 1 1

Nieuwe Co-productie 3 2 2

Reprise Co-productie 

Totaal aantal uitvoeringen 6 5 7

Bezoekers per categorie producties 

Nieuwe Productie 1772 12565

Reprises Productie 1899 368

Nieuwe Co-productie 10322 6551

Reprise Co-productie 

Totaal aantal bezoekers 13993 15000 19484

Regionale spreiding van voorstellingen/concerten 

Noord 24 10 36

Oost 6 10 14

Midden 5 9 12

West 17 15 28

Zuid 5 8 13

Amsterdam 36 25 35

Rotterdam 7 6 5

Den Haag 6 6 6

Utrecht 5 11 16

Buitenland 5 5

Totaal 116 100 170

Waarvan in standplaats 36 25 35

Waarvan schoolvoorstellingen 0

Regionale spreiding van bezoekers 

Noord 4541 5968

Oost 507 1044

Midden 398 1115

West 1171 2128

Zuid 420 919

Amsterdam 4142 4206

Rotterdam 513 467

Den Haag 676 837

Utrecht 625 1858

Buitenland 1000 942

Totaal 13993 15000 19484

Waarvan in standplaats 4142 4206

Waarvan schoolvoorstellingen 

Aanvullende gegevens bezoekers 

Reguliere voorstellingen 13993 15580 19484

Schoolvoorstellingen 

Totaal 13993 15000 19484

Waarvan betalend (regulier) 13002 15000 17884

Waarvan niet betalend (regulier) 991 580 1600

Overige gegevens activiteiten

Educatieve activiteiten 

Inleidingen 10

Anders/Overige (toe te lichten in verslag) 32 5 25

Totalen 32 15 25

Aantal voorstellingen over de twee circuits (kleine en grote 

zaal) 

Grote zaal 2 5

Kleine zaal 114 100 165

Totaal aantal uitvoeringen 116 100 170

7. Prestatieverantwoording volgens model III
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8. Speellijst volgens model IV Totaal aantal bezoekers 13993

Datum Productie Locatie

Aantal 

bezoekers

Betalende 

bezoekers Capaciteit

3-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd Toneelschuur Haarlem 108 108 260

4-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd Schouwburg Amstelveen 46 46 239

5-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd Rotterdamse Schouwburg 71 71 150

6-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd Chassé Theater Breda 133 124 225

9-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd De Oosterpoort Groningen 146 135 220

10-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd LUX Nijmegen 107 95 174

11-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd Stadsschouwburg Utrecht 138 131 163

12-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd Stadsschouwburg Utrecht 175 170 163

15-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd Parkstad Limburg Theaters Heerlen 129 129 362

16-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd De Harmonie Leeuwarden 100 100 312

17-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd Theater Speelhuis Helmond 27 24 434

18-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd C.C. Leuven-Belgie 150 120 450

22-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd Theater Bellevue A'dam 186 169 254

23-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd Theater Bellevue A'dam 193 178 254

24-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd Theater Bellevue A'dam 181 163 254

25-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd Theater Bellevue A'dam 184 167 254

26-jan-19 Liefdesverklaring voor altijd Theater Bellevue A'dam 201 189 254

31-jan-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater On Stage (Suriname) 213 175 250

1-feb-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater On Stage (Suriname) 213 175 250

2-feb-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater On Stage (Suriname) 212 175 250

3-feb-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater On Stage (Suriname) 212 175 250

4-feb-19 Liefdesverklaring voor altijd Theater aan het Spui Den Haag 103 83 356

10-mrt-19 Holy F Theater Bellevue A'dam 93 70 254

13-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 20 20 130

14-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 105 105 260

14-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 157 157 260

15-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 259 259 260

15-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 260 260 260

16-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 252 252 260

16-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 260 260 260

17-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 260 260 260

17-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 260 260 260

19-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 260 260 260

19-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 260 260 260

20-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 234 234 260

20-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 260 260 260

21-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 214 214 260

21-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 260 260 260

22-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 260 260 260

22-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 260 260 260

23-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 86 86 260

23-jun-19 Decemberdagen Oerol  (Terschelling Midsland) 140 140 260

1-jul-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater aan het Spui Den Haag 132 119 170

31-aug-19 Holy F Zomerkade (OT Rotterdam) 23 15 38

31-aug-19 Holy F Zomerkade (OT Rotterdam) 35 33 38

20-sep-19 Het Debuut 19-20 Toneelschuur Haarlem 68 62 130

21-sep-19 Het Debuut 19-20 Toneelschuur Haarlem 67 65 130

26-sep-19 Het Debuut 19-20 Pand P Eindhoven 98 91 105

27-sep-19 Het Debuut 19-20 Theater De Lieve Vrouw A'foort 104 97 171

28-sep-19 Het Debuut 19-20 LUX Nijmegen 112 94 250

2-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater aan het Spui Den Haag 97 92 170

3-okt-19 Het Debuut 19-20 Corrosia Almere 35 27 202

4-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater Walhalla Rotterdam 71 71 142

5-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater De Verbeelding Purmerend 45 45 106

9-okt-19 Decemberdagen Bijlmer Parktheater A'dam 61 60 162

9-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater Kikker Utrecht 99 84 172

10-okt-19 Decemberdagen Bijlmer Parktheater A'dam 39 36 162

10-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater Kikker Utrecht 71 65 172

11-okt-19 Decemberdagen Bijlmer Parktheater A'dam 85 75 162
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8. Speellijst volgens model IV (vervolg)

Datum Productie Locatie

Aantal 

bezoekers

Betalende 

bezoekers Capaciteit

11-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater de Vest Alkmaar 134 134 260

12-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater ins Blau Leiden 53 48 220

12-okt-19 Decemberdagen Bijlmer Parktheater A'dam 145 79 162

13-okt-19 Decemberdagen Bijlmer Parktheater A'dam 157 153 162

16-okt-19 Decemberdagen Bijlmer Parktheater A'dam 64 58 162

17-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater Aan de Slinger Houten 59 57 280

17-okt-19 Decemberdagen Bijlmer Parktheater A'dam 104 93 162

18-okt-19 Het Debuut 19-20 De Harmonie Leeuwarden 57 57 312

18-okt-19 Decemberdagen Bijlmer Parktheater A'dam 117 101 162

19-okt-19 Decemberdagen Bijlmer Parktheater A'dam 117 110 162

23-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater Bouwkunde Deventer 55 45 120

24-okt-19 Het Debuut 19-20 Vrijhof Cultuur Enschede 59 59 150

24-okt-19 Decemberdagen Isala Theater Capelle a/d IJssel 59 59 151

25-okt-19 Het Debuut 19-20 Schouwburg De Meerse Hoofddorp 43 34 275

26-okt-19 Decemberdagen Theater De Verbeelding Purmerend 85 85 106

29-okt-19 Decemberdagen Theaters Tilburg 33 31 130

30-okt-19 Decemberdagen Stadstheater Zoetermeer 59 59 180

31-okt-19 Het Debuut 19-20 Musis en Stadstheater Arnhem 125 116 200

1-nov-19 Decemberdagen Rotterdamse Schouwburg 107 106 150

1-nov-19 Het Debuut 19-20 Theater Bellevue A'dam 145 121 254

2-nov-19 Decemberdagen Theater De Lieve Vrouw A'foort 113 107 171

2-nov-19 Het Debuut 19-20 Theater Bellevue A'dam 175 152 254

3-nov-19 Decemberdagen KAF Almere 87 54 330

7-nov-19 Decemberdagen Stadsschouwburg Utrecht 142 141 163

8-nov-19 Decemberdagen Theater aan het Spui Den Haag 109 103 158

9-nov-19 Decemberdagen Theater aan het Spui Den Haag 156 153 158

14-nov-19 Decemberdagen Meervaart A'dam 205 198 275

15-nov-19 Decemberdagen Zaantheater Zaandam 69 62 209

19-nov-19 Decemberdagen De Oosterpoort Groningen 86 78 150

22-nov-19 Decemberdagen Schouwburg Kunstmin Dordrecht 74 69 180

23-nov-19 Decemberdagen Deventer Schouwburg 49 49 220

24-nov-19 Decemberdagen Theaterkerk Wadway Hoorn 31 21 100

27-nov-19 Decemberdagen Schouwburg De Meerse Hoofddorp 64 60 275

28-nov-19 Decemberdagen Theater Dakota Den Haag 79 76 184

29-nov-19 Decemberdagen Toneelschuur Haarlem 63 60 260

30-nov-19 Decemberdagen Toneelschuur Haarlem 103 99 260

1-dec-19 Decemberdagen Theater Zuidplein Rotterdam 133 125 168

3-dec-19 Aardappelbloed Theater Bellevue A'dam 28 16 70

3-dec-19 Decemberdagen De Harmonie Leeuwarden 85 85 312

4-dec-19 Aardappelbloed Theater Bellevue A'dam 43 29 70

5-dec-19 Aardappelbloed Theater Bellevue A'dam 34 28 70

5-dec-19 Decemberdagen Theater Bellevue A'dam 126 115 254

6-dec-19 Aardappelbloed Theater Bellevue A'dam 40 33 70

6-dec-19 Decemberdagen Theater Bellevue A'dam 132 123 254

7-dec-19 Aardappelbloed Theater Bellevue A'dam 61 51 70

7-dec-19 Decemberdagen Theater Bellevue A'dam 208 177 254

10-dec-19 Aardappelbloed Theater Bellevue A'dam 58 48 70

11-dec-19 Aardappelbloed Theater Bellevue A'dam 62 51 70

12-dec-19 Aardappelbloed Theater Bellevue A'dam 74 64 74

13-dec-19 Aardappelbloed Theater Bellevue A'dam 67 58 74

14-dec-19 Aardappelbloed Theater Bellevue A'dam 64 55 74

21-dec-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater Zuidplein Rotterdam 73 58 168

24-dec-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater Bellevue A'dam 110 69 254

25-dec-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater Bellevue A'dam 126 120 254

26-dec-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater Bellevue A'dam 159 154 254

27-dec-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater Bellevue A'dam 151 142 254

28-dec-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater Bellevue A'dam 147 144 254
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8. Speellijst volgens model IV (vervolg)

Datum Productie Locatie

Aantal 

bezoekers

Betalende 

bezoekers Capaciteit

Overig: contextprogramma (niet in telling bezoekcijfers)

10-mrt-19 Holy F Theater Bellevue A'dam 37

20-sep-19 Het Debuut 19-20 Toneelschuur Haarlem 27

26-sep-19 Het Debuut 19-20 Pand P Eindhoven 39

27-sep-19 Het Debuut 19-20 Theater De Lieve Vrouw A'foort 42

28-sep-19 Het Debuut 19-20 LUX Nijmegen 45

2-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater aan het Spui Den Haag 39

3-okt-19 Het Debuut 19-20 Corrosia Almere 14

4-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater Walhalla Rotterdam 28

5-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater De Verbeelding Purmerend 18

9-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater Kikker Utrecht 40

10-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater Kikker Utrecht 18

11-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater de Vest Alkmaar 54

12-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater ins Blau Leiden 21

12-okt-19 Decemberdagen Bijlmer Parktheater A'dam 58

13-okt-19 Decemberdagen Bijlmer Parktheater A'dam 60

17-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater Aan de Slinger Houten 24

18-okt-19 Het Debuut 19-20 De Harmonie Leeuwarden 23

18-okt-19 Decemberdagen Bijlmer Parktheater A'dam 47

23-okt-19 Het Debuut 19-20 Theater Bouwkunde Deventer 22

24-okt-19 Het Debuut 19-20 Vrijhof Cultuur Enschede 24

25-okt-19 Het Debuut 19-20 Schouwburg De Meerse Hoofddorp 17

31-okt-19 Het Debuut 19-20 Musis en Stadstheater Arnhem 50

1-nov-19 Het Debuut 19-20 Theater Bellevue A'dam 58

2-nov-19 Het Debuut 19-20 Theater Bellevue A'dam 70

5-dec-19 Decemberdagen Theater Bellevue A'dam 50

6-dec-19 Decemberdagen Theater Bellevue A'dam 53

7-dec-19 Decemberdagen Theater Bellevue A'dam 59

24-dec-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater Bellevue A'dam 44

25-dec-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater Bellevue A'dam 50

26-dec-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater Bellevue A'dam 64

27-dec-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater Bellevue A'dam 60

28-dec-19 Het Verbrande Huis REPRISE Theater Bellevue A'dam 59
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9. Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties volgens model V

Klein/Midden Groot Totalen

Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie 2.500€             -€                   nvt

aantal subsidiabel tot en met verslagjaar 300 300

Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar 396 10 406

Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld) 406 406

Eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar 0 0 0

Tegenwaarde eventuele onderprestatie -€                 -€                   -€                
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Afgegeven ten behoeve van het Fonds Podiumkunsten 

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Rudolphi Producties

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport op pagina 3 tot en met pagina 12 opgenomen jaarrekening 2019 van 
Stichting Rudolphi Producties te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Rudolphi Producties op 31 december 2019 en van 
het resultaat over 2019 in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten;

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming 
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de 
subsidiebeschikking en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 
van het Fonds Podiumkunsten.

De jaarrekening bestaat uit:

1) de balans per 31 december 2019;

2) de staat van baten en lasten over 2019; en

3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
Controlestandaarden vallen en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020 van het 
Fonds Podiumkunsten. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Rudolphi Producties zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.



B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties 
zonder winststreven en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 
van het Fonds Podiumkunsten is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen 
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven
en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds 
Podiumkunsten. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in 
de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met 
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de 
subsidiebeschikking en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 
van het Fonds Podiumkunsten.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet-
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur 
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de instelling.



Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring.

Hilversum, 25 maart 2020

KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

T. Wagenaar AA



Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020 van het Fonds 
Podiumkunsten, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van 
baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit.

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, 
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing 
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.


