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ORGANISATIE	
 
HET NUT 
 
Vast team 
We startten 2020 met een vast team van vijf medewerkers, bestaande uit de algemeen 
directeur en artistiek leider (0,3 FTE op beheer en 0,7 FTE op activiteiten), de zakelijk 
leider (0,8 FTE), het hoofd marketing en partnerships (0,8 FTE), een bureau- en 
productiemedewerker (0,6 FTE) en een medewerker marketing (0,4 FTE) die na vier jaar 
in het tweede kwartaal van 2020 afscheid van het NUT nam om elders een nieuwe 
uitdaging aan te gaan. Deze functie werd gedurende het jaar door wisselende freelancers 
op projectbasis opgevuld. Daar kozen we voor vanwege de onzekere situatie in 
afwachting van de uitslagen van onze vierjarenaanvragen. 

2020 was voor het NUT ondanks alle onrust van de coronacrisis en de meerjaren 
aanvragen ook een jaar waarin we met een hecht, betrokken en toekomstbestendig team 
van medewerkers aan de slag konden. De continuïteit van dit vaste team brengt 
vertrouwen bij het gezamenlijk realiseren van onze immer ambitieuze doelstellingen.  

 
‘de zwerm’ 
Daarnaast is ook de pool freelancers die we bij het NUT ‘de zwerm’ zijn gaan noemen een 
welkome constante geweest het afgelopen jaar. Zowel op het gebied van productie als 
techniek als op het gebied van schrijvers en mede-makers hebben we talentvolle 
vakmensen aan ons weten te binden. Zij zijn medebepalend voor de slagkracht, identiteit 
en groeipotentie van het NUT.  
 
Continuïteit 
Dit jaar kenmerkte zich naast de onzekerheden die corona met zich meebracht ook door 
de onzekerheid omtrent de continuïteit van de organisatie met de ingang van een nieuwe 
kunstenplanperiode per 2021. We konden medewerkers t/m eind december 2020 
zekerheid bieden. Wat voor organisatie het NUT vanaf 2021 zou zijn, hing af van de 
aanvragen die we indienden bij de Gemeente Utrecht en Fonds Podiumkunsten. 
Uiteindelijk kregen we na Prinsjesdag in september 2020 definitieve zekerheid over het 
voortbestaan van het NUT en konden we het vaste – inmiddels goed op elkaar 
ingespeelde – team van vier mensen continueren.  
 
Bij het FPK werd het volledig aangevraagde bedrag van € 300.000,- in categorie II 
gehonoreerd. Bij de Gemeente Utrecht vroegen we een flink hoger bedrag aan voor o.a. 
onze rol op het Berlijnplein – waarvoor we in 2020 via incidentele subsidies al bijdragen 
van de gemeente ontvingen. Van de aangevraagde € 275.000,- werd voor de komende 
jaren € 192.342,- gehonoreerd. We zijn heel blij met het vertrouwen dat uit beide 
toekenningen spreekt. Tegelijkertijd stelt het ons ook voor een uitdaging richting de 
toekomst en zullen we beschikbare middelen – en dus ook tijd – en de omschreven 
ambities opnieuw met elkaar in balans moeten brengen. 
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HUISVESTING EN BRAND 
 
Huis van het NUT op het Berlijnplein 
In februari 2020 was het eindelijk zover en betrokken we een geheel nieuw, circulair 
gebouwd onderkomen met kantoorruimte en een studio annex presentatieruimte op het 
Berlijnplein te Utrecht. We organiseerden er een aantal mooie inspiratie-avonden, 
speelden onze familievoorstelling voor scholieren en vrij publiek en repeteerden er voor 
de producties Graven en De Chaos van 2020. Tussen onze repetities en uitvoeringen in 
stelden we de studio beschikbaar aan nieuwe makers. Middels een goot geveldoek op het 
gebouw wisten we mooie zichtbaarheid voor het NUT en onze projecten te creëren langs 
een fietspad dat Leidsche Rijn met de oude stad verbindt.  
 
De huisvesting op het Berlijnplein brengt naast de fysieke plek ook een bijzondere groep 
partners van mede pleingenoten met zich mee. Met deze in functie en omvang 
uiteenlopende partijen vormen we sinds eind 2020 de Coöperatie Berlijnplein. We 
werken met elkaar op het plein aan het vormgeven van ‘de toekomst van de stad’. De 
coöperatie en de samenwerking met de partijen zorgen voor interessante 
kruisbestuivingen, groot en divers publieksbereik en zichtbaarheid in Utrecht. Het biedt 
bovendien volop kansen om gezamenlijk toe te werken naar landelijke en zelfs 
internationale aantrekkingskracht van de programma’s op het Berlijnplein. 
 
Brand  
In de nacht van 6 op 7 november 2020 werden we opgeschrikt door de berichten van een 
brand op het Berlijnplein. Al snel werd duidelijk dat ons hele pand totaal verwoest was; 
er bleef niets van over. Naast onze ruimtes werden ook die van onze Berlijnplein 
partners RAUM, de BuurtWerkKamer en Jonge Honden verwoest. We betreuren het ten 
zeerste dat we niet langer hebben kunnen genieten van deze fysieke plek. We kijken ook 
met trots en weerbaarheid terug op de saamhorigheid en veerkracht van onze eigen 
organisatie en die van de samenwerkende partijen op het Berlijnplein.  
 
We werken nu vol goede moed aan de herbouw van deze ruimte en het realiseren van 
een tijdelijk onderkomen in de tussentijd. Met de groei van het NUT de afgelopen jaren, 
was nieuwe huisvesting al tijden een belangrijk speerpunt. We zochten meer ruimte om 
rustig te werken en te overleggen en om maakproces en kantoor dichter bij elkaar te 
brengen. De onrust van voorheen is nu ten gevolge van de brand helaas weer terug.  
 
Hier komen nog zowel het afhandelen van de schade van de brand als het realiseren van 
een nieuw onderkomen bij. Dat zijn beiden dossiers die in omvang het komende jaar een 
extra project erbij betekenen. Bovenop de toch al niet geringe werkdruk.  
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ACTIVITEITEN 2020 
	
We planden voor 2020 vier nieuwe NUT-producties – Roos & Ariadne, Graven, Vuelta en 
De Chaos van 2020 – en een reprise van Grens. Ook waren we voornemens acht 
inspiratieavonden te organiseren, het project De Grote Puntje Puntje Show van 
theatermaker Margo Verhoeven te produceren, zouden we het gala van FC Utrecht in 
het Beatrix Theater regisseren en een sprankelende opening van het paviljoen op het 
Berlijnplein organiseren.  
 
Bijna alles liep anders, kreeg een andere vorm, werd verplaatst of geannuleerd. Ondanks 
alles wisten we vooral heel veel wél te realiseren. Het scenario-denken schroefden we op 
tot een ongekend niveau en we wisten met ons team steeds vol energie nieuwe wegen te 
vinden. Onze inspiratie-avonden koppelden we aan onze producties en kregen allen vorm 
– ondanks corona en de brand. We lichten ze toe bij de betreffende producties. 
 
Per activiteit reflecteren we ook op het publieksbereik, de informatie die we hebben over 
dat publiek en hun waardering, evenals die van de pers, voor onze voorstellingen. 
 
GRAVEN, HET VERHAAL DAT NIET VERTELD WIL WORDEN 
 
In het jaar dat in heel Nederland 75 jaar bevrijding gevierd werd, richtten wij onze 
aandacht op een verhaal dat vanuit een persoonlijke geschiedenis de universele waarde 

opzocht van vergeten en herinneren. Omdat het onze 
verantwoordelijkheid is om ook dat wat ongemakkelijk is 
recht in de ogen te kijken. Om niet te verzwijgen maar om 
te spreken. Omdat alleen het hele verhaal echt inzicht 
biedt in wie we zijn. 
 
Graven, het verhaal dat niet verteld wil worden werd een 
bijzondere, belangrijke en dierbare voorstelling die we 20 
avonden op het Berlijnplein te Utrecht, Leidsche Rijn 
speelden. Deze avonden bestonden uit een voorstelling met 
betoverende muziek en een spannend verhaal dat tot 
denken aanzette, een bijpassend diner en veel mooie en 
relevante gesprekken met het publiek. Daarnaast 
ontwikkelden we een online platform waarmee we het 

publiek in aanloop en na afloop van de voorstelling extra verdieping boden. Ook 
realiseerden we verschillende online inspiratie-avonden. Op 4 mei gaven we een sneak 
preview via Zoom in het kader van Theater Na de Dam; de 100 beschikbare plekken 
waren snel gevuld. In aanloop naar de voorstelling spraken we tijdens deze inspiratie-
avonden o.a. met schrijver en Utrechtse WOII-deskundige Ad van Liempt over goed en 
fout in oorlogstijd, met historica Rianne Oosterom over dat wat we niet weten over de 
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geschiedenis van de Nederlandse ‘moffenmeiden’ en gaf componist Micha Hamel een 
bijzonder muziekcollege. 
 
Invloed Corona: 
Door de corona-maatregelen zagen we ons genoodzaakt de voorstelling van de initiële 
speeldata in juni en augustus in zijn geheel naar augustus te verplaatsen. Hierover 
bestond lang veel onduidelijkheid, wat voor planning, productie en marketing een fikse 
set uitdagingen met zich meebracht. We stonden in nauw contact met de gemeente 
omtrent de mogelijke coulance in de geldende noodverordening (die was er niet). Direct 
met het versoepelen van de maatregelen eind juni hebben we razendsnel kunnen 
schakelen met de afdeling vergunningen om het project tot stand te brengen. 
 

 
 
We zijn er trots op dat we in dit roerige jaar dit project hebben kunnen realiseren en dat 
we sommige beperkingen die de corona-pandemie met zich meebracht hebben weten om 
te zetten in een meerwaarde voor het project. Zo stond er dit jaar geen tribune, maar 
kregen alle bezoekers hun eigen huiskamer, op veilige afstand van andere bezoekers. In 
een heerlijke stoel of op een knus bankje keken de bezoekers naar de voorstelling. In hun 
huiskamertje stond alles voor hen klaar voor het bijbehorende diner. Met recht een geheel 
verzorgde avond en een comfortabele zit plek om de prachtige muziek in de voorstelling 
rustig binnen te laten komen. 

Ook kunstredacties hadden er een turbulente tijd opzitten en de door ons genodigde 
theatercritici timede hun vakanties veelal in het nadeel van Graven. Daardoor  
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realiseerden we geen recensie in landelijke dagbladen. De recensies die wel verschenen – 
o.a. op Theaterkrant.nl – waren lovend over de voorstelling en de vindingrijkheid van de 
productionele corona-proof opstelling.  
 
Speelperiode: augustus 2020  
Locatie: Berlijnplein Utrecht, onder de perronkappen 
Speelbeurten: 20 
Aantal bezoekers: 1624 
Partners: Restaurant Venster, vFonds, kfHeinfonds, Fentener van Vlissingen Fonds 
Credits: 
Concept, tekst en spel: Greg Nottrot 
Piano en spel: Maxime Snaterse 
Regie: Daniël van Klaveren 
Research/regie-assistentie: Hansje Veen (stage HKU Writing for Performance) 
Toneelbeeld: Greg Nottrot en Thierry Wilders 
 
Artistieke terugblik: 
Greg Nottrot, artistiek leider, maker en speler: 
“Het verhaal voor Graven is een licht gefictionaliseerde versie van de werkelijkheid. Het 
fictionaliseren van de werkelijkheid was nodig voor de theatraliteit en om de privacy te 
beschermen van mijn familie. Gelijktijdig stond het verhaal zo dicht bij de werkelijkheid 
dat de thema’s uit de voorstelling ook in mijn persoonlijke leven ongelooflijk actueel en 
urgent waren. Het dilemma “moeten we onze duistere geschiedenis achter ons laten of 
opnieuw onder ogen zien?” speelde niet alleen op de vloer, maar werd ook een scherpe 
discussie binnen mijn familie.   
 
Ik ben trots dat ik erin geslaagd ben om van de voorstelling enerzijds een liefdevolle 
vertelling over mijn oma te maken, terwijl ik anderzijds de duistere waarheid durf te 
laten zien en bespreekbaar weet te maken. Het zorgt voor nuance in ons denken; mensen 
zijn niet enkel goed of fout. Goede mensen kunnen hele fouten dingen doen of verkeerde 
dingen geloven. Als we geloven dat enkel slechteriken kwaad doen, zouden we vergeten 
om kritisch naar onszelf en onze naasten te kijken.” 
 
De samenwerking met pianiste Maxime Snaterse was heel inspirerend, niet alleen was 
haar pianospel van een uitzonderlijk hoog niveau maar ook haar theatrale aanwezigheid 
was zeer sterk. De voorstelling werd zo echt een duet voor vleugel en kleinzoon; een 
intiem en intrigerend samenspel tussen Maxime en Greg. In de muziek resoneerde het 
verhaal verder door, het kleurde de wereld en versterkte de emoties uit de vertelling. 
Bovendien bood de muziek ruimte voor het denken. Het publiek had de tijd om zich te 
verhouden tot zijn eigen duistere geschiedenis.  
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Interactie met het publiek 
Zoals bij de artistieke signatuur van het NUT past, was er ook binnen de voorstelling 
Graven een rol voor het publiek weggelegd. Bij het NUT zitten bezoekers nooit zomaar in 
het pluche, in het donker of verscholen tussen anderen op een tribune. Bij Graven 
werden verhalen van bezoekers binnen de voorstelling gedeeld. Greg zocht als het ware 
medestanders; zijn er meer mensen met ouders of grootouders met een (fout of 
heldhaftig) oorlogsverleden?  
 
Tijdens de dinermomenten en na afloop van de voorstelling was er ook – op 1,5 meter – 
ruimte voor gesprek met de makers. Het was heel bijzonder om de verhalen te horen van 
mensen die speciaal naar Graven kwamen vanwege hun eigen familiegeschiedenis. Het 
in de spotlight zetten van verborgen verhalen waarover zo lang schaamte is geweest en 
waarover zo lang gezwegen is, was voor deze mensen een opluchting en voelde als 
herkenning en erkenning.  
 
Randprogramma 
Het bleef heel lang spannend of de corona-maatregelen live spelen op het Berlijnplein 
zouden toelaten. We kozen er daarom voor om een uitgebreid online programma aan te 
bieden bij de verkoop van een ticket. Zo was elk verkocht kaartje ook echt een verkocht 
kaartje. 
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Het maakproces van Greg – zijn zoektocht en zijn overdenkingen, zijn ‘graven’ – deelden 
we online. Daarnaast richtte theatermaker Floor Leene samen met zes kunstenaars en 
het publiek een monument op: het Monument voor een moment van één minuut. Met dit 
monument konden we ons duistere verleden onder ogen komen. Op een speciale website 
(graven2020.nl) hoorden we de fantasie over de afscheidskus van Greg zijn oma en haar 
Duitse geliefde, omlijst door een prachtige animatie van kunstenares Cynthia Borst. Het 
monument werd gevuld met de verbeelding van zes overige kunstenaars van precies dat 
moment. Op de voorstellingsavonden vroegen we ons publiek een tekening te maken van 
een voor hen bijzondere herinnering – een kort moment dat hun leven desondanks 
vormgegeven heeft. Deze tekeningen kwamen ook op de website terecht; zo bouwden we 
gezamenlijk een monument. 
 
Publiek: 
Onze zevende zomervoorstelling werd door ons publiek beoordeeld met een 8,7. Bij elke 
voorstelling waarvoor we de kaartverkoop in eigen beheer hebben, krijgen we veel 
informatie over ons publiek. Daarbij helpt de vragenlijst die we ons publiek na afloop 
vragen in te vullen ook. Van de 1624 bezoekers vulden 237 (15%) mensen deze in. Op 
basis van deze data concluderen we dat de gemiddelde leeftijd van onze bezoekers 49 
jaar is en dat we veel fervente theaterbezoekers in ons midden hebben (35% van de 
respondenten bezoekt meer dan 5 keer per een voorstelling). We trokken veel nieuw 
publiek (37%), ruim 35% van de bezoekers kwam van buiten Utrecht en van de 
Utrechtse bezoekers ontvingen we 30% uit Leidsche Rijn en Vleuten/De Meern. 
 
Naast reguliere voorstellingen speelden we Graven één keer besloten ter ere van een 40-
jarig huwelijk van vaste bezoekers van het NUT. En we speelden een voorstelling voor 
kersverse HKU studenten in het kader van hun introductieprogramma, waardoor we 
extra bereik realiseerden onder jongeren. 
 
Publieksreacties 
 
“Ben nu al een aantal keer geweest. En elke keer kijk ik er enorm naar uit. Sta ik 
verbaasd hoe alles weer in elkaar gezet wordt. Elke keer een vernieuwing. Van begin tot 
eind. En dan de teleurstelling dat de avond weer voorbij is. Ook deze keer dat er in zo'n 
korte tijd geregeld kan worden wat betreft plaats.” Irna (64) 
 
“Het personeel was super vriendelijk. Het pianospel prachtig. Het verhaal. De locatie is 
superleuk. Het verhaal achter het toetje. Hoe jullie met de corona-maatregelen om zijn 
gegaan. Hoe jullie een topavond hebben neer kunnen zetten, terwijl het zo onwijs warm 
was. Knap gedaan!”  Maartje (30) 
 
“Ik vond de vorm, met de aanloop op de website zeer stimulerend. Ik heb vaak gekeken, 
nagedacht, gesproken over het thema.” Astrid (64) 
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“Het verhaal boeit van begin tot eind. Maar ook dat ie enerzijds in oorlogstijd waant en 
anderzijds de huidige tijd buiten hoort. Heel bijzonder.” Karin (58) 
 
Persreacties 

"Greg Nottrot biedt met ‘Graven’ zicht op een nieuwe toekomst voor theater ten tijde van 
Corona. (...) Wat het Nieuw Utrechts Toneel hier, ondanks alle crisistoestanden, voor 
elkaar heeft gebokst is heerlijk.”  
Wijbrand Schaap voor Cultuurpers 

"Nottrot bouwt op ingenieuze wijze de voorstelling op, door de feiten én de reflectie 
daarop voortdurend met elkaar te confronteren. Dit laveren tussen fout en goed, schuld 
en onschuld, waarheid en reflectie maakt Graven tot een intrigerende uitvoering, die ook 
bij het publiek – dat Nottrot erbij betrekt – belangwekkende vragen oproept." 
Kester Freriks op Theaterkrant.nl (Keuze van de criticus) 

“Uiterst sympathieke, intrigerende en zeer persoonlijke voorstelling.”  
Jos Schuring op Scènes.nu 

 

Greg Nottrot en Maxime Snaterse speelden een scene uit Graven 
bij NTR Podium op NPO 4 
 
 

 
 

	
Reportage RTV Utrecht over Graven 
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ROOS & ARIADNE, OVER LIEFDE EN ANDERE WALGELIJKE DINGEN 
	
	

Op 29 februari 2020 ging onze familievoorstelling Roos & 
Ariadne in première. We speelden de voorstelling in onze 
eigen gloednieuwe studio aan het Berlijnplein voor vrij 
publiek. Na afloop van de voorstelling was er de 
mogelijkheid in Restaurant Venster met elkaar spaghetti 
te eten. Ook speelden we voor een uitverkochte Blauwe 
Zaal van de Stadsschouwburg Utrecht tijdens de Lente-
uitjes in de voorjaarsvakantie en speelden we in het 
Laaktheater te Den Haag voor zowel vrij publiek als voor 
scholieren. 

In 2020 startten we de samenwerking met onze 
nieuwe partner Cultuuronderwijs Utrecht; met hen 
realiseerden we 14 speelbeurten op basisscholen in 
Utrecht. Ook speelden we in onze eigen studio voor 

leerlingen van basisschool De Jazzsingel uit Leidsche Rijn en verzorgden we workshops 
bij hen op school. Deze partnerschool stemde hun projectmaand af op onze voorstelling 
en bij hen stond de hele maand zodoende in het teken van liefde.  

Met Stichting Petje af – een weekendschool die kansen biedt aan kinderen die een 
extra steuntje in de rug kunnen gebruiken – namen we een eerste samenwerking voor. 
Een groep leerlingen uit Leidsche Rijn zou Roos & Ariadne bezoeken in onze studio en 
een workshop volgen.  

In aanloop naar de voorstelling organiseerden we een aantal inspiratie-avonden. 
Zo sprak kindertherapeute Nienke Zuidweg op een drukbezochte avond met een studio 
vol leergierige opvoeders over emoties bij kinderen.  
 
Roos & Ariadne was de eerste ‘plug & play’ productie van het NUT: een productie die 
flexibel is en kan meebewegen met mogelijkheden en beperkingen van verschillende 
locaties.  
 
Invloed Corona:  
We beleefden een onbezorgde première van dit project eind februari. Snel daarna rukte 
het coronavirus in Nederland op. In de week van 9 maart werden de signalen in rap 
tempo ernstiger, de eerste basisscholen belden af en hoewel wij op 14 maart nog een 
laatste vrije voorstelling speelden binnen de toen geldende maatregelen, annuleerden we 
de overige drie speelbeurten dat weekend uit voorzorg. Zowel bij onszelf als in de rest 
van het land vond zo’n razendsnelle omslag plaats; de ernst van de situatie drong dat 
weekend bij iedereen door. Die ernst werd bevestigd toen op 16 maart al het 
basisonderwijs de deuren sloot en de eerste lockdown een feit was. Onze eerste 
intensieve reeks jeugdvoorstellingen op scholen viel in het water. 
 
 

��
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We zijn er trots op dat we alle speelbeurten volledig hebben ingehaald. In samenwerking 
met Cultuuronderwijs Utrecht verplaatsten we alle schoolvoorstellingen naar september 
en oktober 2020. Het vrije publiek verplaatsten we naar een weekend in oktober, 
waarvoor we gebruik maakten van de theaterzaal van de Cultuurcampus Vleuterweide 
omdat we vanwege de corona-maatregelen moesten uitwijken naar een grotere ruimte 
dan onze eigen studio, zodat we voldoende publiek konden placeren op 1,5 meter afstand. 
De leerlingen van Stichting Petje af hebben de voorstelling niet gezien. Zij bezoeken in 
plaats daarvan de jeugdvoorstelling Hoog in mei 2021.  
 
Speelperiode: maart 2020, verplaatsing naar september en oktober 2020 
Locatie: studio NUT Berlijnplein, 14 basisscholen in Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht, 
Laaktheater Den Haag, Cultuurcampus Vleuterweide 
Speelbeurten: 16 vrije voorstellingen, 15 schoolvoorstellingen 
Aantal bezoekers: vrije voorstellingen: 600, schoolvoorstellingen: 1163 
Partners: Cultuuronderwijs Utrecht, Restaurant Venster, De Jazzsingel, Lira Fonds, 
Carel Nengermanfonds, Stichting Petje af 
Credits:  
Tekst: Floor Leene 
Regie: Daniël van Klaveren 
Spel: Patsy Kroonenberg (stage, 4e jaars HKU Acting) en Karlijn van Kruchten 
Kostuums: Maartje Prins 
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Artistieke terugblik: 
Regisseur Daniël van Klaveren: 
“We hebben voor Roos & Ariadne gezocht naar een ruimtelijk concept dat we in allerlei 
verschillende soorten speelplekken zouden kunnen inzetten. Van speellokalen tot 
theaterzalen tot in ons eigen tot locatie omgebouwde repetitieruimte. Dat bleek effectief. 
Het publiek zat op losse stoelen, kriskras in de ruimte geplaatst. De actrices speelden 
tussen en rondom het publiek, dicht op de huid. De toeschouwers vormden daarmee zelf 
het doolhof waarin de personages verdwalen en werden deelgenoot van de actie. Deze 
interactie tussen spelers en publiek zorgden voor een hele directe en intense 
theaterervaring waaraan niet viel te ontsnappen. Dit is door zowel vrij publiek als door 
scholen zeer positief ontvangen. In onze eigen locatie gingen we nog een stapje verder. 
De wanden waren volledig ingepakt met rode spinnenwebben; het rode draad van 
Ariadne. Met sfeervol theaterlicht kreeg het publiek nog meer het gevoel in Ariadne’s 
doolhof te zijn. Ook in de ruimer opgezette Blauwe Zaal van de Stadsschouwburg 
Utrecht kwam dit concept tot zijn recht. De publieksopstelling en nabijheid van de 
spelers waren voor mij als regisseur een bevestiging dat een onconventionele manier van 
omgaan met theatercodes de kijkervaring op een prettige manier intensiveert. 
 
De twee jonge actrices Karlijn van Kruchten en Patsy Kroonenberg bleken een schot in 
de roos. Ze ontwikkelden twee dynamische en innemende personages en ook de 
muzikaliteit van beiden kwam tot hun recht door middel van een aantal subtiele kleine 
liederen en een ritmische tekstbehandeling.  
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Floor Leene heeft zich gedurende het schrijfproces als schrijver weer verder ontwikkeld 
en een tekst afgeleverd met twee krachtige psychologisch gegronde personages en een 
mooie dramaturgie. Met gevoel voor humor en lichtheid weet zij serieuze thematiek 
behapbaar te maken voor een jong publiek. Roos & Ariadne is aanleiding tot gesprek 
gebleken tussen kinderen en hun ouders en docenten over het serieus nemen van je 
emoties en opkomen voor jezelf." 
 
Sinds 1999 wordt jaarlijks de Kaas und Kappes prijs uitgereikt tijdens het Kaas & 
Kappes Kinder- und Jugendtheaterfestival in Duisburg (Duitsland). De wedstrijd heeft 
als doel om jonge auteurs aan te moedigen nieuw repertoire voor jeugd en jongeren te 
schrijven en de uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse jeugdtheaterauteurs te 
stimuleren. Roos & Ariadne werd uit meer dan 100 inzendingen geselecteerd voor de 
‘Stückepool’ van het festival. Het is een prachtige erkenning door een kundige vakjury in 
een internationale context. Inmiddels voeren we gesprekken met een Duitse uitgever 
over een vertaling van Roos & Ariadne. 
 
Uit het Juryrapport: 
In een doolhof ontmoet de jonge Roos (net verhuisd en ongelukkig) Ariadne, weggelopen 
uit de Griekse Mythologie. Haar woede roept herkenning op bij Roos en samen komen ze 
in een speelse zoektocht naar identiteit en hoe die te behouden, wanneer invloeden van 
buiten hardnekkig aan de deur van je persoonlijkheid rammelen.  
  
Mythologie is ontstaan om de wereld te begrijpen, begrijpelijker te maken. Dat is wat er 
hier gebeurt. Roos leert dat ze gewoon mag voelen wat ze voelt. In scheidingen wordt 
kinderen uitgelegd wat er aan de hand is en er wordt hun op die manier bijna opgelegd 
wat ze moeten voelen. Ze moeten het begrijpen en daarmee wordt er voorbijgegaan aan 
hun primaire gevoelens van woede, in de steek gelaten zijn en ‘de weg kwijt zijn’. Met 
het rode draadje van Ariadne komt Roos eindelijk in haar binnenste terecht en daarna 
komt ze er ook weer uit.  
  
Een fijne verweving van het vroeger en het nu, en een heerlijke speeltekst voor twee 
jonge actrices.  
 
Publiek: 
Bezoekers van de vrije voorstellingen van Roos & Ariadne kwamen merendeels uit 
Utrecht en kenden het NUT al van eerdere (familie)voorstellingen. Het publiek kende de 
voorstelling desgevraagd in de enquête een gemiddeld rapportcijfer van maar liefst een 
9.  
 
Publieksreacties: 
"Springlevende en oergeestige tekst. Prachtig gespeeld en vormgegeven. Ik doe niet aan 
sterren. Ik doe aan parels. Vijf parels voor deze voorstelling." 
Wil van der Meer (acteur en bezoeker) 
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“Het is een hele mooie voorstelling. Ga erheen!” Naomi (10) 
 
“Ik vond het prachtig gespeeld, ontroerend!”  Bibi (51) 
 
“Ik vond de voorstelling erg mooi en indringend.”  Marliz (25) 

“Ik heb niets dan enthousiaste reacties van de kinderen gehad na de voorstelling over de 
inhoud van het stuk. Het was goed op niveau en zeer herkenbaar voor de kinderen. De 
eerste schoolvoorstelling die hen van begin tot einde boeide.”  
Leerkracht groep 8, basisschool De Drie Koningen 

Persreacties: 
 
"Sterke toneeltekst van Floor Leene" 
"Een sterk pleidooi voor emoties: in alle soorten en maten, van opkroppen tot uitkotsen."  
"Ode aan de kracht van het theater." 
Sander Janssens op Theaterkrant.nl 
 
“Voor veel kinderen van gescheiden ouders zal de voorstelling herkenbaar zijn en genoeg 
stof bieden om daarna een gesprek te voeren over hoe een kind die situatie eigenlijk 
ervaart. Vurige én minder vurige kinderen (en volwassenen) kunnen zichzelf terugzien 
in Roos of Ariadne, al roept Roos waarschijnlijk de meeste sympathie op. Nina en Nikki 
waren na afloop eensgezind: ‘Roos is de aardigste.’ ” 
Miloe van Beek, Club van relaxte moeders 
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DE CHAOS VAN 2020 
	

	
 
De Chaos van 2020 stond gepland rondom de presidentsverkiezingen in de Verenigde 
Staten in november 2020. In samenwerking met Bos Theaterproducties stelden we een 
tournee langs de Nederlandse theaters samen van 21 speelbeurten.  
 
Vlak voor de première-datum zagen we ons door de corona-maatregelen genoodzaakt alle 
speelbeurten van dit project te annuleren.  
 
Invloed Corona: 
Door corona-maatregelen in de eerste helft van 2020 beseften we al snel dat we met een 
tournee een zeer beperkt aantal mensen zouden kunnen ontvangen. Om een sluitender 
begroting te realiseren en voor meer publiek te kunnen spelen, vonden we ambitieus en 
vol goede moed een artistiek-inhoudelijk innovatieve vorm om deze voorstelling te spelen 
voor toch een mooi aantal bezoekers per voorstelling. We zouden de voorstelling op twee 
plekken tegelijkertijd spelen: vanuit een pop-up theater op de Vaduzdijk te Utrecht en 
vanuit een theater in Nederland. Een actrice uit de VS zou live meespelen vanuit New 
York City via Zoom.  
 
De praktijk bleek zoveel weerbarstiger dan we ons toen hadden kunnen voorstellen. In 
het productie- en maakproces hebben we continu geschakeld om de wensen, maatregelen 
en haalbaarheid op elkaar af te stemmen. We zijn er trots op dat we met het artistieke, 
productionele en technische team tot op het laatst alles op alles hebben gezet om ons 
doel te behalen. Steeds weer verwachtingen bijstellen, teleurstellingen verwerken en 
toch ook weer enthousiast raken van de creatieve oplossingen die we binnen de 
beperkingen wisten te bedenken. 
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Uiteindelijk kregen de tegenslagen de overhand. De voortdurende aanscherpingen van 
de corona-maatregelen werkten als een fuik; zo werd het aantal bezoekers tot 30  
teruggebracht en sloten sommige theaters in onze tournee hun deuren. Ook kregen we te 
maken met medewerkers met klachten, waardoor we in afwachting van testuitslagen, 
kostbare repetitie- en montagedagen moesten missen. Het werken op afstand – dat sterk 
onderdeel van het artistieke concept was – bleek in het maakproces ook zijn beperkingen 
op te werpen. Zoals we inmiddels allemaal ervaren, zit er een grens aan het contact dat 
online met elkaar te maken is. Fysieke aanwezigheid en nabijheid is zo belangrijk; niet 
alleen voor makers en publiek, maar ook voor makers onderling. 
 
Speelperiode: oktober/november 2020 
Locatie: tournee door Nederland, locatie te Utrecht (Vaduzdijk) en online 
Speelbeurten: 21 
Aantal bezoekers: 0 
Partners: Bos Theaterproducties, Fonds21, BankGiroLoterij Fonds, Podium Hoge Woerd 
Credits: 
Concept, tekst en spel: Greg Nottrot 
Tekst en spel: Robin Virginie en Yootha Wong-Loi-Sing 
Muziek en spel: Viktor Griffioen 
Eindregie: Roeland Hofman 
Licht en toneelbeeld: Uri Rapaport 
Livestream en video: Thierry Wilders 
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Artistieke terugblik: 
We werkten aan een voorstelling die verslag deed van een roadtrip van vier 
theatermakers door de VS. Niet alleen poogden we zo de VS anno 2020 te vangen, het 
draaide ook om de verschillende perspectieven van de vier makers onderling.  
Zoals in real life werden ook wij in dit maakproces geconfronteerd met polarisatie op 
gevoelige onderwerpen als ras, geloof, gender en zelfbeschikking. Geheel conform de 
artistieke signatuur van het NUT zijn we deze onderwerpen met volle nieuwsgierigheid 
en openheid aangegaan. In de overtuiging dat dat wat ons verbindt altijd meer is dan 
dat wat ons van elkaar doet verschillen. We betreuren het ten zeerste dat we de 
voorstelling niet hebben kunnen afmaken en aan ons publiek hebben kunnen tonen.  
 
Wat we wel deden:  
We maakten een epische online roadtrip door de Verenigde Staten van Amerika. In vier 
dagen spraken acteurs en makers Yootha, Robin, Greg en Viktor ruim 40 inwoners van 
de VS. Redacteur Erwin Maas wist via diverse kanalen een prachtige samenstelling van 
gesprekspartners bijeen te brengen. In onze studio bouwden we een interview-ruimte 
waarin we visueel door the States konden reizen; van motelkamer tot highway. De 
makers ontwikkelden een format voor de interviews met steeds een zet van 14 
standaardvragen, zoals o.a.: ‘who do you identify as?’, ‘what do you believe to be 
quintessantially American?, ‘who will you vote for?’. Van al deze Zoom-interviews 
maakten we opnames en gebruikten we beelden in de voorstelling. Zo konden we op het 
grote scherm dat het decor vormde al deze geïnterviewden tonen en een collage maken 
van de diverse antwoorden op steeds dezelfde vragen. 
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Wat we ook realiseerden was een inspiratie-avond in onze studio met Bianca Pander, 
managing partner van campagnebureau BKB. En twee online inspiratie-sessies. Maker 
en actrice Yootha Wong-Loi-Sing voerde een prachtig en oprecht gesprek over Black 
history en hoe we BLM als beweging moeten bezien met professor of African American 
History Dr. Hillary Green. Met nog minder dan een maand te gaan tot aan de 
verkiezingen, interviewden redacteur Erwin Maas en theatermaker Greg Nottrot VS-
deskundige Laila Frank. Een crashcourse politiek van de Verenigde Staten en een 
inzicht in de werking van dit zo sterk gepolariseerde land. De livestreams waren te 
volgen via onze social media kanalen. 
 

 
 
Publiek:  
 
Publieksverkenning voor nieuw publiek 
In samenwerking met Podium Hoge Woerd deden we een succesvolle aanvraag in de 2P 
regeling van het Fonds Podiumkunsten. Deze aanvraag richtte zich op het vergroten van 
het gezamenlijke publieksbereik in Utrecht Leidsche Rijn: de wijk waar zowel het NUT 
als Podium Hoge Woerd gevestigd zijn. We trokken een publieksverkenner aan en 
tuigden plannen op om een jonger en diverser publiek te bereiken. Door de corona-
maatregelen was vooral het bereiken van een divers publiek een uitdaging omdat veel 
activiteiten waarbij ruimte is voor ontmoetingen niet doorgingen. Wel wisten we 
succesvol verbinding te leggen met VO-school Akademie10; een groep leerlingen stond in 
de startblokken onze première bij te wonen.  
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Kaartverkoop en annulering 
Het aankoopgedrag van consumenten in coronatijd is grillig. Tot aan het moment van 
annuleren werkten we onverminderd hard aan het vermarkten van De Chaos van 2020 
en was de campagne in volle gang. Voor de theaters in het land veelal dicht gingen 
hadden we 460 kaarten verkocht op tournee. Op de eigen locatie zaten we op het moment 
van annuleren bijna helemaal vol (de maximaal toegestane capaciteit was op dat 
moment 30 bezoekers per avond) en rekenden we op 283 bezoekers. Daarnaast 
verkochten we 87 thuiskijktickets, waarvan 40 aan in de VS wonende Nederlandse 
expats. 

De inkomsten van de tickets die het NUT in eigen beheer verkocht, zijn teruggestort aan 
de bezoekers. Sommige bezoekers kozen ervoor dit bedrag als eenmalige gift aan ons te 
doneren. Van een aantal theaters in onze tournee kregen we een deel van de door hun 
bezoekers gedoneerde tickets vergoed na annulering. Het toont de geefbereidheid en het 
medeleven van onze bezoekers.  
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DE FUTURISTEN 
	

	
 
In het kader van de opening van ons paviljoen op het Berlijnplein (die van maart, naar 
april, naar september werd verschoven) realiseerden we een project dat De Futuristen 
heet. De Futuristen was onderdeel van het Berlijnplein Festival met als thema ‘er was 
geen reden voor contact’. De allereerste keer dat we met alle bewoners van het 
Berlijnplein samen een programma maakten. Tijdens het festival wierpen we een blik op 
de toekomst van contact met kunstenaars, wetenschappers en ondernemers op en 
rondom het Berlijnplein. Een festival vol met dans, theater, muziek, talkshows, 
interviews en workshops. 
 
In navolging van onze gelijknamige zoektocht op Oerol 2019 maakten we in 
samenwerking met Studium Generale (en de eerder aan ons verbonden redacteur aldaar 
Erwin Maas) een programma waarin we kunst en wetenschap in contact brachten met 
elkaar. Vier dagen lang gingen wetenschappers en kunstenaars met elkaar om tafel: elke 
middag een interview en elke avond een eenmalige, unieke, korte voorstelling 
geïnspireerd op het gesprek van die middag. De onderwerpen: 
 
3 sept: Kunstmatige aanraking (knuffelen met een robot). Met hoogleraar Cognition and 
Affect in Human Technology Interaction aan de Technische Universiteit Eindhoven 
Wijnand IJsselsteijn. 
4 sept: Kunnen we in de toekomst een kloppend hart printen? Met bioprocestechnoloog 
Jos Malda. 
5 sept: Staat de wereld op een kantelpunt? Met ecoloog Marten Scheffer. 
6 sept: Het internet van morgen. Met internetpionier Marleen Stikker. 
 
Speelperiode: 3 t/m 6 september 2020 
Locatie: Studio het NUT op het Berlijnplein en via livestream 
Speelbeurten: 4 voorstellingen en 4 interviews 
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Aantal bezoekers: 427 bezoekers zagen de voorstelling, waarvan 41 live. 462 bezoekers 
keken digitaal naar de interviews  
Partners: Studium Generale, Gemeente Utrecht Berlijnplein en partners (RAUM, Jonge 
Honden, BuurtWerkKamer, Restaurant Venster, Goede Vrijdag) 
Credits: 
Concept en interviews: Greg Nottrot 
Concept en spel: Joep Hendrikx 
Redactie en interviews: Erwin Maas (Studium Generale) 
Schrijvers/ spelers: Maurits van den Berg, Katelijne Beukema, Luca Bryssinck, Enzo 
Coenen, Willie Darktrousers, Koen Frijns, Coen van der Hilst, Ruta van Hoof, Frank van 
Kasteren, Job Kuhlkamp, Jos Nargy, Hendrik de Pecker, Wilko Sterke, Hansje Veen, 
Freek Vielen, Jibbe Willems (in wisselende samenstellingen). 
 

 
 
Artistieke terugblik: 
In het kader van het Er was geen reden tot contact festival hebben we vier dagen lang 
elke dag een nieuw filmscript geschreven met een wisselende groep van acteurs, 
schrijvers en muzikanten. Elke ochtend kwamen we met een vers groepje kunstenaars 
samen om een wetenschapper te interviewen over een bepaald onderwerp en aan de 
hand van dit interview werkten we de rest van de dag gezamenlijk aan het script van 
een romantische komedie. ’s Avonds lazen we het eindresultaat van dit experiment in 
gezelschap van een publiek.   
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Alle wetenschappers spraken over een dystopie die met de huidige technologie misschien 
ooit bereikt zou kunnen worden. Denk aan het printen van organen en hoe we 
tegenwoordig met het internet omgaan. Als tegenhanger schreven we elke dag een 
romantische komedie die zich afspeelde in een wereld die in brand staat.  
 
We zochten naar de juiste manier van werken hierin: moeten we eerst een structuur 
bedenken en dan daar scènes voor gaan schrijven? Of gaan we allemaal onze eigen weg 
en maken we daar aan het einde een coherent geheel van. De ervaring leert ons dat het 
eerste het beste werkt. De handvatten vooraf leveren een beter resultaat op. Dat geldt in 
bepaalde mate ook voor de kijkcode die we het publiek meegaven. We hadden meer 
kunnen inmasseren dat we een experiment tonen, iets nieuws, een incompleet en onaf 
resultaat en dat juist dat gegeven voor spanning en inhoud zorgt. 
 
Publiek:  
Bij een eerste gezamenlijk Berlijnpleinprogramma – in coronatijd – hoorde ook wat 
onduidelijkheid over taakverdeling en communicatie, waardoor het publieksprogramma 
relatief laat naar buiten ging. Desondanks wisten we voor De Futuristen een mooi bereik 
te realiseren. We speelden voor live publiek en streamden online tegelijkertijd. We 
leerden dat het voor ons werk belangrijk is dat we manieren vinden om te communiceren 
met het publiek, ook als dat online meekijkt. Niet alleen ontbreekt het ons nu aan 
informatie over wie er meekeken online, we kunnen nu ook niet achterhalen hoe het 
publiek het programma waardeerde. 
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VUELTA 
	

Speelperiode: augustus 2020 
Locatie: Festival Boulevard, Chassé 
Theater en locatie in Utrecht  
Speelbeurten: waren nog nader te 
bepalen 
Aantal bezoekers: 10047 
Invloed Corona: van voorstelling in 
Utrecht, Breda (i.s.m. Chassé Theater) 
en Den Bosch (op Theaterfestival 
Boulevard) naar podcast i.s.m. de 
VPRO 
Partners: VPRO, Lira Fonds 

Artistieke terugblik: 
 
Frank Heinen, schrijver: 
“Toen ik aan het stuk begon, wist ik direct al wat ik van plan was: een duel moest het 
worden, de meest pure en meest dramatische vorm van wielrennen: twee renners op het 
podium, elk met hun eigen verhaal, hun eigen geschiedenis. Vanuit mijn interesse voor 
en kennis van de geschiedenis van de sport besloot ik dat de renners geen bestaande 
figuren moesten zijn, maar liever twee archetypen moesten worden, elk voorzien van 
kenmerken die de theaterbezoekende wielerfan bekend zouden voorkomen. Voor mij was 
het belangrijk dat we hen in verschillende fases van hun levens zouden zien en horen, 
zodat we de kijker konden laten zien dat de sport, de wereld en de mensen die 
wielrennen in pak ‘m beet twintig jaar enorm veranderd zijn. Daarnaast heb ik 
voortdurend geprobeerd in de dialogen op de fiets – de renners ontmoeten elkaar steeds 
in Spanje op de fiets, of het nu in de Vuelta is, of op een trainingsritje – duidelijk te 
maken hoe mijn fascinatie met sport tot stand komt: het is een kunstmatige wereld die 
functioneert volgens alle wetten van het theater, vol figuurtjes die in alles aan literaire 
personages doen denken. Maar de mensen die erin werken, die zijn echt. Die bestaan. 
Veel van mijn verhalen, ook buiten het theater, hebben sport vaak slechts als aanleiding, 
als gemene deler zo je wilt. In werkelijkheid gaat het over hoe anderen het aanpakken, 
leven. Welke morele dilemma’s kom je tegen, waar liggen je ethische grenzen en hoe 
onthoud je wie je bent zonder hetgeen waar je het beste in bent.” 
 
Publiek 
We zijn erg blij met de hoge luistercijfers voor Vuelta. In samenwerking met de 
communicatiecollega’s bij de VPRO realiseerden we veel zichtbaarheid voor het hoorspel. 
Belangrijk daarin was hun nieuwsbrief en de vaste achterban die VPRO’s De Verhalen 
al heeft. Daarnaast konden we rekenen op zichtbaarheid via de organisatie van La 
Vuelta Holanda, theaterfestival Boulevard en Oerol Festival.  
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GRENS (HERNEMING) 
In maart 2020 speelden we in opdracht van Arcam – tijdens de ‘Grensverkenningen’ in 
het kader van hun Stadsrandenlab – een fragment uit de voorstelling Grens voor 70 
bezoekers. In hun verslaglegging van deze grensverkenningen schreven zij: 
“‘Wat is ons?’, ‘Wie is wij?’, ‘En kunnen we ook ‘wij’ zijn, zonder ‘zij’?’ In een spervuur van 
vragen laten theatermakers Greg Nottrot en Floor Leene van het Nieuw Utrechts Toneel 
het publiek voelen hoe snel ‘wij’ en ‘zij’ kan verschuiven.” 
Lotte Dijkstra  
 
Op Festival Karavaan stond de reprise van Grens gepland. We zochten daar i.s.m. het 
festival naar een passende, op het thema van de voorstelling aansluitende locatie, 
alwaar we meer dan 420 man publiek per avond zouden kunnen ontvangen. Aan 
weerszijden van ‘de grens’ 210 toeschouwers. 
 
Invloed Corona: in het begin van de corona-crisis konden we ons nog nauwelijks 
voorstellen hoelang deze zou duren. We keken toen nog hoopvol naar het spelen van 
Grens in mei/juni 2020. Begin april viel daarvoor echter al het doek. Los van de 
aangegane verplichtingen met de freelancers, hadden we voor deze herneming nog geen 
kosten gemaakt en was de annulering vooral een gemiste kans deze fijne voorstelling 
voor een groot en merendeels nieuw publiek te kunnen spelen.  
 
Speelperiode: mei/juni 2020 
Locatie: Festival Karavaan, op locatie in Noord-Holland 
Speelbeurten: 7 
Invloed Corona: geheel geannuleerd 
Aantal bezoekers: 0 
Partners: Festival Karavaan 
Credits: 
Tekst en spel: Greg Nottrot en Floor Leene 
Spel: Wil van der Meer, Tijs Huys 
Muziek en spel: Pascal van Hulst 
Regie: Daniël van Klaveren 
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DE GROTE PUNTJE PUNTJE SHOW 
	

 
Speelperiode: maart 2020 en najaar 2020 
Locatie: NUT Studio op het Berlijnplein 
als in Jeugdtheater de Krakeling 
Speelbeurten: 4  
Invloed Corona: omgevormd tot online 
satirische afleveringen 
Aantal bezoekers: 3.379 weergaven 
Partners: Braatvis, Jeugdtheater de 
Krakeling, Theaterflix, Salto 
Amsterdam 
 

Credits: 
Concept, spel en montage: Margo Verhoeven 
Makers en spelers: Freek den Hartogh, Floor Leene, Dieuwertje Dir, Matthias Van de 
Brul, Femke Arnouts, Sidar Toksöz, Urias Boerleider, Freek Vielen. 
 
Artistieke terugblik: 
Geïnspireerd op *De Orde van de Dag en De Futuristen op Oerol Festival in 2019 wilde 
theatermaker Margo Verhoeven een satirisch actualiteitenprogramma voor kinderen 
maken. We planden deze twee afleveringen in het eerste kwartaal van 2020 en werkten 
samen met Jeugdtheater De Krakeling. Zowel in onze studio als in De Krakeling zou 
Margo met haar team van makers (samen heten ze Braatvis) in café-achtige setting dit 
nieuwe experiment aangaan. Toen dit vanwege corona niet door kon gaan, besloot het 
team al snel helemaal online te gaan.  
 
Onder de bezielende leiding van Margo heeft deze ploeg makers in korte tijd een nieuwe 
vorm gevonden om een serie satirische afleveringen te maken. Met een mengeling van 
verbeelding, actuele thema’s en interviews met kinderen laat de online variant van De 
Grote Puntje Puntje Show zich nog het beste omschrijven als een kruising tussen Het 
Klokhuis, Man bijt Hond, Het Jeugdjournaal en Villa Achterwerk. Grote levensvragen 
en actualiteit op poëtische en filosofische wijze getoond in sketches, liedjes en interviews.  
 
Publiek: 	
De afzonderlijke afleveringen van De Grote Puntje Puntje Show werden goed bekeken. 
Afl. 1 had 1.976 weergaven, afl. 2 963 en afl. 3 440. We vermoeden dat de afname in 
aantal kijkers per aflevering enerzijds samenhangt met de toename van het online 
aanbod gedurende het coronajaar en anderzijds doordat we aflevering drie lanceerden in 
een periode waar we onze aandacht moesten verdelen tussen het staartje van de 
speelperiode van Graven en het Berlijnplein Festival.  
	
 



	

	 28	

Publieksreacties: 
	
“Heeeeel heeel leuk!” .Yori Olijslagers 
 
“Geweldig, kan niet wachten op de volgende! ” Jeroen Dirks 
 
“We zijn hier in huis allemaal fan!” Patrick, Christine, Mien en Lenna. 
	
Persreacties: 
	
“Zonder ergens belerend te worden, sporen de sketches aan eens goed naar jezelf (en voor 
de kinderen: ook graag naar je ouders, met hun ouder-fratsen) te kijken. Laten we 
onszelf vooral niet te serieus nemen, zeker niet als de actualiteit waarin we zitten al 
serieus genoeg is.”  
Sander Janssens op Theaterkrant.nl 
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BEDRIJFSVOERING 
 
Fair practice 
We onderschrijven de uitgangspunten van de fair practice code en hanteren deze ook. We 
betalen medewerkers in loondienst conform de cao-toneel en dans en stellen hen in de 
gelegenheid tot het volgen van opleidingen en cursussen. De maatschappelijk 
verantwoorde bedrijfsvoering vereist ook dat de salarissen van de directie van het NUT 
ruim binnen de normering Wet Topinkomens vallen. Ook de gages van de aan het NUT 
verbonden freelancers baseren we op de cao-toneel en dans (brutosalaris 
vermenigvuldigd met 40% werkgeverslasten). Op deze manier hanteren we binnen de 
projecten gelijkheid in vergoedingen. 
 
Tegelijkertijd willen we waken voor vernauwing van de code richting fair pay en de 
bekostiging hiervan; wie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid en hoe zorgen we 
ervoor dat niet uitsluitend de uitvoerend kunstenaars de gevolgen hiervan dragen? We 
pleiten daarom voor het werken aan een fair chain. 
 
Trickle down: freelancers in corona-tijd bij het NUT 
In deze alinea geven we aan hoe wij als werkgever met behulp van de steunmiddelen 
onze verantwoordelijkheid hebben genomen richting werknemers met een tijdelijk 
dienstverband en freelancers. Wij kennen de richtlijn van Kunstenbond en ACT. Wij 
waren in staat onze freelancers volledig te vergoeden; ook bij verplaatsing en 
annulering. We hebben daarbij ook steeds gezocht naar mogelijkheden voor deze 
freelancers om vervangend werk te verrichten.   
 
In 2020 heeft het NUT als werkgever de volgende inzet gepleegd: 
1,5 personen voor in totaal 1,13 fte vast dienstverband  
7 personen voor in totaal 3,02 fte tijdelijk dienstverband  
5,08 fte inhuur freelancers 
 
Wij hebben de actrices van onze voorstelling Roos & Ariadne volledig gecompenseerd 
voor de weggevallen speelbeurten; de dagprijzen zijn uitbetaald en de stagevergoeding 
bleef intact. Bij het spelen van de verplaatste data, hebben we opnieuw dagprijzen 
vergoed, ditmaal ook voor de inmiddels afgestudeerde stagiair.  
 
De reprise van Grens werd in zijn geheel geannuleerd, zonder compensatie vanuit de 
speelplek. We vergoedden alle betrokkenen desondanks (drie acteurs, een muzikant en 
een productieleider/marketeer). Ook hier werden waar mogelijk alternatieve 
werkzaamheden uitgevoerd. Zoals marketingwerkzaamheden in voorbereiding op De 
Chaos van 2020. 
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Bij de verplaatsing van Graven hebben alle betrokken freelancers (techniek en 
productie) hun werkzaamheden kunnen mee verplaatsen. Voor productie golden ten 
gevolge van de verplaatsing extra werkzaamheden; die zijn in de vorm van extra dagen 
ook vergoed.  
 
In het najaar produceerden we De Chaos van 2020, daar huurden we een flink aantal 
freelancers op in: zowel artistiek (drie acteurs en regie) als technisch (vier 
technici/ontwerpers) en productioneel (een productieleider). De corona-maatregelen 
werden gedurende het maakproces voortdurend aangescherpt, waardoor we steeds 
nieuwe afwegingen met elkaar moesten maken. In een vroeg stadium hebben we als 
opdrachtgever dankzij het steunpakket kunnen laten weten dat de door ons met de 
freelancers aangegane verplichtingen ook bij annulering zouden blijven staan. Ondanks 
de uiteindelijke annulering, hebben we dus alle aan dit project verbonden freelancers 
volledig vergoed. Voor productie en techniek geldt dat zij een aantal vervangende 
werkzaamheden hebben gedaan in o.a. onze opslag en studio.  
 
De voorstelling Vuelta werd omgevormd van theatervoorstelling op festivals naar een 
podcast. De aangegane verplichting voor de initiële repetitie- en speelperiode zijn 
aangehouden. 
 
Code Cultural Governance 
Het NUT produceert theatervoorstellingen waarin grote thema’s op toegankelijke wijze 
belicht worden, mensen bij elkaar gebracht worden voor verbeelding, discussie en 
ontmoeting. Om zo beweging te brengen in dat wat vast zit: ideeën, gewoontes en 
(voor)oordelen over de ander. Het bestuur van het NUT onderschrijft deze doelstelling en 
handelt volgens deze doelstelling. (Principe 1) 
 
De Code Cultural Governance wordt onderschreven en is inmiddels een vast agendapunt 
in de bestuursvergaderingen. Onze voorzitter speelt in het voeren van het gesprek over 
de governance code in het bestuur en met de directie een belangrijke rol. (Principe 2)  
 
Er wordt zorggedragen voor een transparante manier van werken, waarin het 
onafhankelijk handelen van het bestuur en vermoedens van belangenverstrengeling 
(indien aanwezig) in openheid en eerlijk besproken en afgewogen worden. (Principe 3) 
 
In de afgelopen periode is het huidige bestuur-model met de Code Cultural Governance 
als leidraad tegen het licht gehouden. We beraden ons op een mogelijke wijziging 
richting een Raad van Toezicht model. Bij de besluitvorming hierover houden we de 
context van onze groeiende, inmiddels bijna 15-jarige organisatie en onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid in het oog. (Principe 4) 
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De directie is verantwoordelijk voor financiële risicobeheersing en legt hierover 
verantwoording af bij het bestuur. Tevens legt zij verantwoording af over hun beloning 
en over het welzijn van de medewerkers. In het huishoudelijk regelement dat van kracht 
is, zijn de afspraken en richtlijnen hieromtrent vastgelegd. (Principe 5 en 6.) 
 
De bestuursleden voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit en komen tenminste 
viermaal per jaar samen. De directie rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. (Principe 
7) 
 
Het bestuur van het NUT is als volgt samengesteld (principe 8):   

- Voorzitter Lieke Timmermans (manager marketing bij TivoliVredenburg), 
- Penningmeester Norbert de Blaay (directeur van organisatieadviesbureau 

KokxDeVoogd),  
- Secretaris Alyt Damstra (politicoloog verbonden aan de UVA en de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)), 
- Algemeen lid Ischa Arnoldus (hoofd programma, commerciële en culturele zaken 

Deventer Schouwburg),  
- Algemeen lid Paul Adriaanse (programmadirecteur en lid bestuur USBO, 

Universiteit Utrecht),  
- Algemeen lid Fadua Azrar (projectleider ondernemerschap en bedrijvigheid 

Economische Zaken bij de Gemeente Utrecht).   
 
In 2021 zal er een wijziging van de statuten plaatsvinden, in ieder geval met betrekking 
tot de herbenoemingstermijn van de bestuursleden. De uittreding van bestuursleden 
zullen we dakpansgewijs doen, zodat kennis, expertise en manier van samenwerken met 
de directie geborgd blijven.  
 
 
Naam Start Einde termijn 

Lieke Timmermans  04-02-2018  04-02-2022 
Alyt Damstra 04-02-2018 04-02-2022 
Norbert de Blaay 04-02-2018 04-02-2022 
Paul Adriaanse 04-02-2018 04-02-2022 
Ischa Arnoldus 04-02-2018 04-02-2022 
Fadua Azrar 01-11-2019 01-11-2023 

 
Diversiteit en inclusie 
Diversiteit en inclusie is een voortdurend gesprek binnen onze organisatie. We werken 
eraan dit gesprek te vangen in een helder en haalbaar stappenplan. Waarbij we ons ook 
rekenschap geven van de positie die we als gezelschap innemen binnen de theatersector 
als geheel. We zijn aanjager bij netwerkorganisatie PACT Utrecht.  
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Op het gebied van publiek boeken we hierin resultaat. Zo werkt ons ‘Kaartje voor een 
ander’ als bijzonder fonds waarmee we mensen met een laag besteedbaar inkomen ook 
bij onze relatief dure voorstellingen met diner kunnen ontvangen. In samenwerking met 
welzijnsorganisatie en Berlijnplein pleingenoot De BuurtWerkKamer, ontvingen we deze 
zomer bij Graven een twintigtal mensen die gebruikt maakten van een kaartje uit dit 
fonds. Onze voorstellingen zijn altijd rolstoeltoegankelijk. Met de voorstellingen die we 
om het jaar spelen voor basisschoolleerlingen bereiken we publiek dat per definitie een 
dwarsdoorsnede van de samenleving heeft. 

In het najaar van 2020 hebben we een aanvraag geschreven en ingediend voor 
een cultuurcoach binnen de regeling Stimuleringssubsidie combinatiefunctionaris van de 
Gemeente Utrecht. Met de honorering hiervan kunnen we komende tijd stappen zetten 
in het opbouwen van een jong(er) en divers(er) publiek.  
 
Op het gebied van personeel ervaren we een uitdaging bij het realiseren van diversiteit 
in de kandidaten naar aanleiding van onze werving. We roepen hierbij hulp in van 
partnerorganisaties en deskundigen. We zijn steeds actief op zoek naar kritische 
reflectie op onze werving en communicatie hierin.  
 
Op het gebied van programma zit diversiteit en inclusie verweven in de totstandkoming 
van onze voorstellingen. We stellen onszelf altijd de vraag: wat is het perspectief van de 
ander?  En zoeken daarbij naar gedeelde grond. We borgen binnen onze organisatie ook 
het gesprek over de mate van diversiteit en inclusie binnen de programma’s.  
	
Partnerschappen 
Het traject dat we eind 2019 startte om onze business development te verbeteren heeft 
geresulteerd in een heldere positionering van het NUT, veel nieuwe inzichten over onze 
propositie en veel ervaring in het benaderen van bedrijven en het vormgeven van 
samenwerkingen. Ons cultureel ondernemerschap is erop gericht ook het bedrijfsleven 
medeplichtig te maken aan ons theater.		
 
De mogelijkheden voor samenwerking in 2020 waren door de corona-crisis beperkt en 
zodoende stond dit jaar met name in het teken van verdere strategie bepalen, contacten 
warm houden en bedrijven kennis laten maken met het NUT. Het aangaan van op 
inhoud gestoelde samenwerking om bedrijven echt onderdeel van ons theater te maken, 
vergt tijd en aandacht. Zo werkten we afgelopen jaar met de FNV aan het vormgeven 
van een partnerschap in 2021 rondom ons thema van het jaar. Deze inspanningen 
hebben geresulteerd in een intensieve samenwerking waarin we met hen een podcast 
maken over de invloed van robotisering op ‘werk’ en we speciaal voor hen 18 
voorstellingen zullen spelen op zes locaties in het land inclusief diner en filosofisch 
nagesprek. Een gesprek dat binnen de FNV en tussen werknemers en -gevers niet tot 
nauwelijks tot stand komt. Aan het NUT om hierin beweging te brengen. 
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Ondanks alle turbulentie in 2020 volgden zakelijk leider en hoofd marketing en 
partnerships samen een waardevolle workshopserie Friendraising en Sponsoring van het 
kfHeinfonds i.s.m. Charistar. De workshops dienden als kennis- én werksessies, waarin 
een propositie werd ontwikkeld voor OPEN Businessleaders / Club Groeneveld (netwerk-
organisaties voor CEO’s) die begin januari uitmondde in een eerste van zeer 
waarschijnlijk meerdere mooie samenwerkingen.  
 
Vrienden 
Rampjaar 2020 leverde een recordaantal vrienden op bij het NUT. Naast een groot 
bedrag (€ 22.564,-) aan eenmalige donaties meldden zich 85 nieuwe maandelijks 
betalende vrienden. Die komen bij de 48 vrienden die er al waren. Door deze toename 
worden de inkomsten uit vrienden substantiëler en werd het ook zinnig hier het beleid 
op aan te passen. Eind 2020 scherpten we de doelstellingen voor de particuliere vrienden 
aan en schreven daarvoor een plan dat moet leiden tot 300 vrienden in 2024. De 
waardering voor het werk van het NUT die hieruit spreekt, is voor ons van groot belang. 
Het toont aan dat onze voorstellingen resoneren, dat we elk jaar weten te intrigeren, 
verrassen en vermaken. En dat mensen dat zo waarderen dat ze een bijdrage willen 
leveren aan de instandhouding ervan.  
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BEREIK 
 
In de jaarrekening zijn de gespecificeerde cijfers van de speelbeurten en de bezoekers te 
vinden in de prestatieverantwoording, de speellijst en overzicht subsidiabele en 
gerealiseerde prestaties. Hieronder lichten we toe wat opvalt aan die cijfers: 
 
Bereik  
Voor een jaar dat gedomineerd werd door corona-beperkingen hebben we een flink 
aantal bezoekers weten te realiseren. Anders dan andere jaren troffen we lang niet allen 
van hen live. Zo haalde ons hoorspel Vuelta ruim 10.000 bezoekers via de radio-
uitzendingen. En bereikten we ruim 4200 mensen met de online afleveringen van De 
Grote Puntje Puntje Show en de online (gedeeltelijk live te volgen) inspiratie-sessies. 
 
Prestatieverantwoording  
We planden acht voorstellingen in de grote zaal (7x Grens op Festival Karavaan en 1 
voorstelling De Chaos van 2020 in theater De Kleine Komedie), die geannuleerd werden 
ten gevolge van de corona-maatregelen. De prestatieverantwoording is gecorrigeerd met 
vijf speelbeurten i.v.m. corona. Zodoende hebben we over vier jaar een onder prestatie 
van 25 speelbeurten op de grote zaal. 
 
Het overzicht laat 95 geplande voorstellingen in de categorie kleine/midden zaal zien. 
We speelden ondanks de corona-maatregelen uiteindelijk 55 voorstelling live. En voldoen 
daarmee aan onze prestatie-eis. 

De 95 voorstellingen in totaal vereist wat toelichting, want: we speelden 20 
voorstellingen van Graven, 15 schoolvoorstellingen en 16 vrije voorstellingen Roos & 
Ariadne, vier voorstellingen van De Futuristen. Bij elkaar 55 voorstellingen. De overige 
40 voorstellingen zijn de speelbeurten die we planden voor De Chaos van 2020, op 20 
dagen zouden we op twee plekken tegelijkertijd spelen: theaters door het land en op 
locatie in Utrecht. Dezelfde voorstelling dus.  
 
We realiseerden een flink aantal schoolvoorstellingen, dankzij de verplaatsing van 
maart naar september/oktober 2020 wisten we deze speelbeurten alsnog te behalen en 
voor 1163 basisschoolkinderen de voorstelling te spelen.  
 
We realiseerden ook diverse overige projecten, zowel fysiek als online. Hierin staan de 
inspiratie-avonden die we bij de projecten hebben beschreven vermeld. Met als 
toevoeging de geplande lezing van het stuk Grens in de Bibliotheek Neude, die i.v.m. de 
corona-maatregelen geannuleerd werd.  
 
Bij de spreiding over de regio’s valt op dat we ruim 25 speelbeurten buiten Utrecht 
planden en er daarvan ten gevolge van corona vier konden realiseren.   
 
 
 



	

	 35	

Marketing  
De producties van het NUT hebben allemaal onmiskenbaar een NUT-signatuur en zijn 
tegelijkertijd allemaal erg verschillend in termen van omvang, vorm, doelgroep en 
daarmee ook (potentieel) bereik. Waar zomervoorstelling Graven – een grote productie 
met veel speelbeurten – vraagt om een grootse marketingcampagne voor een zo groot 
mogelijk bereik, heeft familievoorstelling Roos & Ariadne een veel kleinschaliger 
karakter, met dito marketingbudget. Voor zo’n kleinere productie willen we natuurlijk 
hetzelfde uitstralen, maar moeten we creatief zijn. Dat zorgt ervoor dat aan de basis van 
de marketingcampagnes van het NUT altijd staan: 

- Goede communicatiepartners 
Voorbeeld Roos & Ariadne: Cultuur19, De Vrijstaat, Brede School Het Zand, 
Sesar Toneel en het Berlijnplein tipten de voorstelling aan hun eigen achterban. 

- Zorgvuldige inzet eigen kanalen 
Het bereik van onze social media kanalen is hoog en onze nieuwsbrief heeft een 
open rate van meer dan 65 % 

- De bestaande bezoeker als ambassadeur 
Voorbeeld brand: vaste bezoeker Elly Verkleij startte een doneeractie na de brand 
op het Berlijnplein en bracht een bedrag van meer dan € 14.000,- samen. 

- Een warm persnetwerk  
Voorbeeld De Chaos van 2020: recensenten voor Volkskrant en NRC stonden in 
de startblokken en toonden zich meer dan begripvol en meelevend na de 
annulering van de de productie. Begin 2021 konden we bij onze eerste livestream 
direct rekenen op NRC. 

 
Naar gelang de omvang van een productie – en dus het marketingbudget – stijgt, krijgen 
meer (betaalde) marketingmogelijkheden vorm binnen onze marketingstrategie. Daarin 
maken we veel gebruik van online advertising zodat we de mogelijkheid hebben om 
gericht doelgroepen te targeten. In onze standplaats zorgen we dat we outdoor en indoor 
met drukwerk zichtbaar zijn. 
 
Invloed van corona op marketing 
Een wereldwijde pandemie zet alle min of meer voorspelbare beslissingsprocessen en 
aankoopgedrag van mensen op zijn kop. Een grote uitdaging van marketing in corona-
tijd is het omgaan met de onvoorspelbaarheid van het hoe en wanneer. Het vraagt 
voorbereiding op meerdere scenario’s en de capaciteit om vervolgens in heel korte tijd 
het uiteindelijke scenario te communiceren.   
Veel van de onderdelen uit vooraf uitgedachte campagnes konden we inzetten en bleken 
effectief. Hier voegden we in 2020 een grote communicatiestrategie aan toe: we toonden 
onze kwetsbaarheid en namen onze (beoogde) bezoekers mee in de onzekere routes naar 
onze voorstellingen. Gaan we spelen? Wanneer dan? En hoe? Voor live publiek, of toch 
online? Op een binnen locatie, of in de open lucht? We communiceerden intensiever dan 
ooit. Het resultaat is niet alleen dat we de tickets die we mochten verkopen grotendeels  
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verkochten, het is ook een intensieve en hartverwarmende band met onze bezoekers, 
waarvan een groot aantal ertoe overging onze vriend te worden of een donatie te doen.  
 
Om contact te houden met de achterban en ook tijdens de sluiting van de zalen in de 
eerste lockdown zichtbaar te blijven lanceerden we de naamsbekendheidcampagne: 
Theater is…. Je voorstellen dat we samenzijn. Met een A0-ronde waren we zichtbaar in 
Leidsche Rijn, Vleuten en de Meern en met een online bannercampagne trokken we 
3.368 bezoekers naar onze website, waarvan 3.207 nieuwe bezoekers.   
In die periode waren we ook bijzonder actief op social media. Het gemiddelde bereik van 
onze Facebook berichten verdubbelde in 2020 (534) bijna ten opzichte van 2019 (294). Af 
en toe gaven we een registratie vrij van een eerdere voorstelling. In die reeks ook onze 
voorstelling Geheim uit 2015, die 745 keer bekeken werd.  
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RISICO ANALYSE 
 
Sterktes 
Mede dankzij trouw publiek, donateurs, partners en private fondsen heeft het NUT een 
gezonde financiële mix. De inschattingen op publieksinkomsten weten we vrij 
nauwkeurig te maken.  

We hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van private fondsen en zijn 
succesvol in het realiseren van die ambitie. De subsidierelaties met deze private fondsen 
laten zien dat we maatschappelijk relevante onderwerpen weten aan te snijden, dat het 
artistieke product kwalitatief hoogstaand is en de financiering op orde. 
 
Zwaktes 
Bij het NUT zijn we sterk in kansen zien. Een kracht die tegelijkertijd zorgt voor een 
gedeeltelijk zelfgecreëerde werkdruk. De komende tijd hebben we hier structureel 
aandacht voor; kansen wegen we nadrukkelijk af langs opgestelde parameters. En 
stemmen zo (tijds)investering en (financiële en artistieke) resultaten op elkaar af. 
  
Kansen 
De groeipotentie van ons publiek in Utrecht en met name Leidsche Rijn is nog altijd 
groot. Onze locatievoorstellingen zijn meer en meer een ankerpunt in de zomer van 
trouwe bezoekers. We weten hen langdurig aan ons gezelschap te binden. Dat blijkt ook 
uit de geefbereidheid onder hen. Het aantal donateurs is flink gegroeid en ook deze groei 
kan zich doorzetten. Temeer door de strategie die we hierop het afgelopen jaar hebben 
ontwikkeld. De hartverwarmende reacties van publiek, donateurs, wijkbewoners en 
partners laten zien dat het NUT zichtbaar en geliefd is. 

We weten goed actuele maatschappelijke thema’s binnen het juiste tijdsgewricht 
aan de orde te stellen. We zien hierin volop kansen voor samenwerkingen om de impact 
van onze voorstellingen te vergroten. Zo werken we samen met Studium Generale en 
verbinden zo op maatschappelijke thema’s kunst en wetenschap aan elkaar. We zien veel 
potentie in samenwerkingen met de pleingenoten op het Berlijnplein rondom het thema 
‘toekomst van werk’. Daar liggen kansen voor samenwerking met adviesbureau Jonge 
Honden en welzijnsorganisatie De BuurtWerkKamer. 

Op het Berlijnplein liggen nog meer kansen. Met een flinke investeringsbeslissing 
van de Gemeente Utrecht op het ontwikkelen van dit culturele kavel en de oprichting 
van de Coöperatie Berlijnplein is er volop potentie onderdeel te zijn van een landelijke 
en zelfs internationale hub. Een centraal gelegen, bruisend laboratorium over de 
toekomst.  
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Uitdagingen  
Het NUT lijkt bij vakgenoten en de landelijke cultuurpers in het mapje ‘lokaal clubje’ te 
zijn beland. Terwijl het NUT dat niet is; de uitdaging ligt daarmee besloten in het 
reframen van het NUT binnen de sector en richting pers. We plannen onze  
 
zomervoorstellingen nu ook buiten de zomervakantie, zodat we de kans op een recensie 
in een landelijk dagblad vergroten. Ook spelen we onze zomervoorstelling in het najaar 
door het land; een andere belangrijke reden voor landelijke pers de voorstelling te 
bezoeken. Richting sector richten we ons op claimen wat we doen; bewuste en gerichte 
communicatie over de projecten en het belang ervan. 

Er liggen uitdagingen op het Berlijnplein: zowel een zorgvuldige afhandeling van 
de gevolgen van de brand als het creëren van voldoende tijd en middelen voor de 
ontwikkeling van de culturele voorziening op het Berlijnplein in 2025. 

 

 
Een blik in de toekomst 
We starten dit jaar in het nieuwe vierjarige kunstenplan; 2021 zal o.a. in het teken staan 
van het vormgeven van de ambities die we in ons plan beschreven.  
 
2021 staat ook voor het eerst het hele jaar in het teken van een thema: ‘de toekomst van 
werk’. We spelen een hermaking van onze voorstelling HOOG uit 2018 op basisscholen 
in Utrecht en ook in Podium Hoge Woerd en De Stadsschouwburg Utrecht voor vrij 
publiek. Een voorstelling over ambitie van ouders voor hun kinderen en de prestatiedruk 
die zelfs kinderen van acht al ervaren.  
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In de zomer spelen we de locatievoorstelling Nooit meer werken, over de gevolgen 
van technologie op ons werk. In het najaar produceren we niet – zoals we in onze 
plannen schreven – een tweede voorstelling rondom de toekomst van werk. De 
onzekerheden van de corona-maatregelen en de enorme druk op de programmering in de 
theaters maakten het realiseren van een volle tournee met veel publiek te onzeker. In 
plaats daarvan spelen we de voorstelling Nooit meer werken in het najaar van 2021 op 
locatie in zes steden i.sm. werknemersorganisatie FNV. We spelen drie besloten 
voorstellingen en i.s.m. de theaters in de betreffende steden, spelen we ook twee vrije 
voorstellingen. Zo trekken we toch het land in, zonder druk op de programmering in de 
theaterzalen.  

In januari 2022 ronden we ons jaarthema af met een vijfdaags festival in Podium 
Hoge Woerd.  
 
Dit jaar zal ook nog volop in het teken staan van de corona-maatregelen. We hopen op 
versoepelingen in de zomer, zodat we onze locatievoorstelling kunnen spelen. En gaan in 
het plannen uit van een najaar waarin we – weliswaar nog op 1,5 meter – het land in 
kunnen trekken met onze voorstelling. 
 
We zetten in 2021 ook nieuwe stappen in de ontwikkeling van onze organisatie. Er is een 
nieuwe contentmarketeer (0,6FTE) bij ons aan de slag. We hebben een cultuurcoach aan 
het NUT weten te verbinden die relaties legt met voortgezet onderwijs en 
welzijnsinstellingen. Zo doen we aan gerichte publiekswerking en verstevigen we onze 
positie en rol in de stad. Ook hebben we een artistiek assistent aangetrokken die kleine 
projecten oppakt en de wijk intrekt op zoek naar ‘het andere perspectief’ dat zal 
resulteren in het project Ik werk niet (werktitel). Met dit uitgebreidere team werken we 
de komende jaren vanuit gedrevenheid aan het maken en produceren van voorstellingen 
en projecten die aanleiding zijn tot gesprek. Het vormgeven van die gesprekken is een 
onlosmakelijk onderdeel van onze voorstellingen, ze vormen het kloppende hart van onze 
organisatie. 
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STAKEHOLDERS 
	
Fonds Podiumkunsten 
Het Fonds Podiumkunsten is een belangrijke stakeholder van het NUT. We zijn zeer 
verheugd dat we de prettige subsidierelatie van de afgelopen vier jaar kunnen 
voortzetten. Meerjarige ondersteuning vanuit het FPK betekent zowel waardering voor 
de artistieke en zakelijke kwaliteit als slagkracht in het realiseren van onze ambities 
voor de komende jaren.  
 
Gemeente Utrecht 
Met de Gemeente Utrecht gaan we voor de derde keer een meerjarige subsidie relatie 
aan. We waarderen de openheid en betrokkenheid vanuit de afdeling Culturele Zaken 
zeer. Ook het projectmanagementbureau Berlijnplein is een belangrijke partner binnen 
de ontwikkeling op het Berlijnplein; zowel nu als richting de permanente bebouwing in 
2025. In 2020 richtten we tevens met alle partijen op het Berlijnplein de Coöperatie 
Berlijnplein op. Gemeente Utrecht is de opdrachtverstrekker voor deze coöperatie. We 
werken binnen de coöperatie samen in het maken van publieksprogramma op en voor 
het Berlijnplein binnen de opgestelde programmakaders.  
 
Berlijnplein  
Alle huidige partijen op het Berlijnplein: RAUM, Jonge Honden, Restaurant Venster, 
Goede Vrijdag, De BuurtWerkKamer. Met al deze partijen hebben we in verschillende 
mate samenwerkingsverbanden binnen onze producties. De diversiteit van de partijen 
maakt het Berlijnplein een belangrijke relatie voor het NUT.  
 
Private fondsen  
(kfHeinfonds, Fentener van Vlissingen, Lira fonds, Elise Mathilde fonds, Fonds 21, 
BankGiroLoterij fonds) In 2020 was onze fondsenwerving succesvol. We waarderen de 
coulance van de fondsen in het kader van de corona-maatregelen zeer. We zijn blijvend 
in gesprek met de fondsen over onze voorstellingen en bijpassende subsidieregelingen.  
 
Publieke fondsen 
In 2020 hadden we een relatie met het Activatieprogramma La Vuelta. Zij 
ondersteunden onze plannen voor een wielervoorstelling in drie steden. We hebben de 
samenwerking op een prettige afgerond toen duidelijk werd dat La Vuelta niet naar 
Nederland zou komen en het activatieprogramma dientengevolge niet plaats zou vinden.  
 
Podium Hoge Woerd 
Als podium en gezelschap in hetzelfde stadsdeel sloegen we in 2020 echt de handen 
ineen en werkten we rondom het project De Chaos van 2020 intensief samen, o.a. binnen 
de 2P regeling van het FPK. We zijn voornemens deze relatie de komende periode te 
intensiveren en gezamenlijk op te trekken in het bereik van doelgroepen in Leidsche 
Rijn. 
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Stadsschouwburg Utrecht 
Met de Stadsschouwburg Utrecht hebben we altijd een prettige relatie onderhouden en 
werken we al sinds 2013 met hen samen voor de kaartverkoop van onze 
zomervoorstellingen. Er was grote betrokkenheid vanuit de Stadsschouwburg Utrecht na 
de brand op het Berlijnplein, die door ons zeer gewaardeerd is.  
 
Studium Generale 
Sinds september 2020 werken we samen met Studium Generale van de Universiteit 
Utrecht in het realiseren van De Futuristen. Spannende projecten waarin steeds kunst 
en wetenschap bij elkaar gebracht worden. De gesprekken die tussen wetenschappers en 
kunstenaars tot stand komen, zijn van grote waarde in het nadenken over onze 
toekomst. De expertise en het grote netwerk van deze partner, leidt ons tot vele 
interessante wetenschappers. 
 
Utrechts Theater Overleg 
In dit overlegorgaan zijn alle meerjarig gesubsidieerde theaterinstellingen uit Utrecht 
vertegenwoordigd. Vanuit deze gezamenlijkheid wordt invloed uitgeoefend op het 
culturele veld en de politiek. 
 
Leidsche Rijn Connectie 
In dit netwerk en lobby orgaan zijn diverse culturele instellingen uit Leidsche Rijn 
vertegenwoordigd. Binnen de connectie zoeken we samenwerkingsverbanden op, 
versterken we de zichtbaarheid van elkaar en elkaars programma richting publiek, de 
‘oude’ stad, politiek en andere stakeholders.  
 
Bos Theaterproducties 
De samenwerking met Bos Theaterproducties was een welkome toevoeging op onze 
bedrijfsvoering. Hun expertise en netwerk zijn van grote waarde voor het NUT. Bos 
Theaterproducties heeft zich enorm ingezet voor de totstandkoming van een gewijzigde 
tournee n.a.v. de corona-crisis.  
 
Cultuuronderwijs Utrecht 
De professionaliteit en flexibiliteit van onze verkooppartner aan basisonderwijs in 
Utrecht tijdens de corona-crisis waren heel prettig. Het biedt veel vertrouwen in de 
toekomst, waarbij deze partner jaarlijks onze jeugdvoorstellingen aan basisscholen zal 
verkopen.  
 
Donateurs / vrienden van het NUT 
De tegenslag die we dit jaar kenden heeft de band met onze bestaande vrienden en 
donateurs versterkt en een heleboel nieuwe vrienden opgeleverd. We zien daarin nog 
altijd groeipotentie. De workshop Friendraising van kfHeinfonds i.s.m. Charistar heeft 
eraan bijgedragen dat we een gedegen strategie op deze ambitie los kunnen laten vol 
nieuwe inzichten en werkmethoden. 
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Inwoners Utrecht en Leidsche Rijn 
Utrecht groeit de komende jaren nog weer hard. En het stadsdeel waar het NUT maakt 
het hardst van allemaal. We beschouwen inwoners van Utrecht, en die van Leidsche Rijn 
in het bijzonder, als belangrijke partners. Zichtbaarheid en waardering voor het NUT 
onder hen creëren is een belangrijke graadmeter voor onze rol en functie als 
stadsgezelschap van Utrecht Leidsche Rijn. 
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FINANCIEEL RESULTAAT 
 
In dit hoofdstuk staan we stil bij de gezonde financiële situatie van het NUT. We 
reflecteren op de financiële gevolgen van de corona-crisis; met meer onzekerheid dan ooit 
en tegelijkertijd de financiële steun vanuit de rijksoverheid. We staan ook stil bij de 
ongekende pech van afgelopen jaar: een diefstal en een verwoestende brand van ons 
nieuwe onderkomen. We ronden met dit jaar tevens een kunstenplanperiode af, we 
reflecteren bondig op de staat van de financiële bedrijfsvoering van het NUT over deze 
periode. 
 
Financiële situatie 
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft inzicht in het vermogen langlopende schulden terug te kunnen 
betalen en wordt berekend door het eigenvermogen te delen door het totale vermogen. 
Voor het NUT is dat € 334.189,-/ € 417.746,- = 80%. Dit percentage toont aan dat we in 
staat zijn onze kortlopende schulden te kunnen betalen. We hebben geen langlopende 
schulden. 
 
Liquiditeit 
De liquiditeit geeft het vermogen aan om kortlopende schulden te voldoen en wordt 
berekend door de vlottende activa en middelen te delen door het kort vreemd vermogen: 
€ 411.582,-/ € 83.557,-. Voor het NUT levert dat een current ratio op van 4.9. Een current 
ratio van boven de 2 wordt gezien als goed. De current ratio van het NUT is dus hoog, we 
kunnen ruimschoots aan onze kortlopende schulden voldoen.  
 
EIQ en AIQ 
De Eigen Inkomstenquote van 27,63% laat – zeker t.o.v. de EIQ’s uit voorgaande jaren 
(2019: 45,26%, 2018: 38,72 %, 2017: 49,50%) – zien dat we dit jaar veel overheidssteun 
gekregen hebben. De stijging van de overheidsbijdrage is in grote mate te verklaren door 
de corona-gelden uit het steunpakket, NOW-regeling en TVL. Daarnaast kregen we in 
2020 ook extra bijdragen vanuit de Gemeente Utrecht naast de structurele 
vierjarensubsidie t.b.v. de meerkosten huisvesting op het Berlijnplein en extra 
programmabudget. We hebben een Andere Inkomstenquote FPK van 78,82%. 
 
Risico’s en gevolgen van corona 
De risico’s op de projecten Roos & Ariadne, Graven en De Chaos van 2020 konden we 
voor 2020 goed inschatten. De uitkopen stonden vast en de recette-inkomsten op de 
zomervoorstelling weten we al jaren goed in te schatten. De risico’s op de projecten 
Vuelta en Grens waren groter, want afhankelijk van festivals waar we op recette-basis 
zouden spelen en waar die inkomsten minder zeker zijn dan op onze zomervoorstelling. 
Er lag ook – zoals altijd – een risico op de geraamde financiële bijdragen van een aantal  
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private fondsen. De maatschappelijke thema’s en actuele gebeurtenissen (o.a. viering 
75jaar vrijheid en presidentsverkiezingen in de VS) gaven genoeg reden tevoren een 
ambitieus doel voor inkomsten vanuit private fondsen bijdragen op te nemen in ons 
dekkingsplan. 
 
De corona-crisis die in maart 2020 begon, zorgde voor onzekerheid op het gebied van 
publieksinkomsten en mogelijkheden voor het binnenhalen van o.a. private fondsen, 
particuliere bijdragen en het aangaan van partnerschappen in het bedrijfsleven. 
De coulance vanuit zowel Gemeente Utrecht als Fonds Podiumkunsten die al snel 
duidelijk werd, hebben we als prettig ervaren. Daarmee ontstond ondanks alle 
onzekerheid ruimte voor het ontwikkelen van creatieve en innovatieve vormen en 
ideeën. De steun die vanuit het eerste steunpakket voor cultuur van de Rijksoverheid bij 
het NUT terecht kwam, gaf ons vervolgens de slagkracht om personeel te blijven 
inhuren en risico’s te kunnen nemen. Hieraan droegen zeker ook de bijdragen die we 
vanuit de regelingen NOW en TVL ontvingen bij. Ook de coulance van de private 
fondsen die ons ondersteunden hebben bijgedragen aan de huidige gezonde financiële 
situatie van het NUT.  
 
In de zomer van 2020 – toen het aantal besmettingen laag lag en de maatregelen 
versoepeld waren – lukte het ons om onze zomervoorstelling geheel corona-proof te 
spelen en daarmee alsnog recette-inkomsten te realiseren (ruim € 60.000,- van de 
oorspronkelijke € 80.000,- geraamde kosten). Onze familievoorstelling Roos & Ariadne 
konden we verplaatsen en zodoende ook de inkomsten daarvan behouden.  
 
Een onvoorzien effect van de corona-crisis was de geefbereidheid van ons publiek. We 
behaalden onze doelstelling van het binden van nieuw publiek in de vorm van donateurs 
ruimschoots. We realiseerden ruim € 6.000,- uit maandelijkse donaties t.o.v. € 2.460,- 
verwachtte inkomsten hieruit. 
 
Kunstenplanperiode 2017 – 2020 
Voor het NUT betekende de afgelopen vier jaar financieel gezien een verdubbeling van 
de structurele middelen t.o.v. de periode 2013-2016 en daarmee tevens de eerste 
kunstenplanperiode met een structurele subsidierelatie met het Fonds Podiumkunsten. 
Onze slagkracht werd daarmee groter en de opdracht voor het behalen van de prestatie-
eisen voor aantal speelbeurten en spreiding specifiek.  
 
We realiseerden veel van wat we in ons ambitieuze vierjarenplan schreven, wisten 
publieksinkomsten goed in te schatten, werkten met diverse coproducenten, theaters en 
festivals samen en verstevigden onze naamsbekendheid en ons publieksbereik. We 
groeiden als organisatie en wisten meermaals flinke groeistuipen en -pijnen in goede 
banen te leiden. 
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We omschreven in de vierjarenplannen de realisatie van een grote zaalvoorstelling in 
2020. We legden hiervoor over de jaren heen een bestemmingsreserve aan van € 
161.500,-. We werkten gestaag aan het samenstellen van een team en het betrekken van 
de juiste partners voor dit grote project.  

In coproductie met De Verleiders en in samenwerking met Bos Theaterproducties 
planden we onze grote zaal productie Koning Krump rond de presidentsverkiezingen in 
de Verenigde Staten in november 2020. Halverwege 2019 trokken De Verleiders zich 
terug en stonden wij voor de taak een nieuwe cast samen te stellen, waarbij het gezien 
de omvang en de inhoud van het project van belang was om dit met grote zorg te doen. 
De termijn bleek daarvoor te kort; de balboekjes van de beoogde spelers zaten 
logischerwijs al vol. Met de komst van de corona-crisis zou een productie op deze schaal 
in het najaar van 2020 niet mogelijk zijn gebleken; de consequenties van een 
geannuleerde grote zaal voorstelling hebben we – een minuscuul lichtpuntje binnen deze 
pandemie – niet hoeven dragen. De vrijgevallen bestemmingsreserves hadden we in 
eerste instantie her bestemd voor een grote zaal locatie herneming van onze voorstelling 
Grens en voor de technische uitdagende voorstelling De chaos van 2020 die op drie 
locaties tegelijk zou spelen. Uiteindelijk konden door corona beide projecten niet 
doorgaan. Zoals reeds omschreven hebben we voor deze projecten wel de medewerkers 
betaald. Een deel van de bestemmingsreserve (€ 87.500,-) hebben we nu omgezet in een 
bestemmingsfonds voor de onder prestatie grote zaal die door het uitstellen van Koning 
Krump is ontstaan. We overleggen komend jaar met het Fonds Podiumkunsten hoe we 
nu verder gaan met dit bestemmingsfonds.  
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 
 
De jaarrekening is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Karianne de Ruiter, 
die werkzaam is als boekhouder bij Buro Zaken te Amsterdam.  
 
In deze toelichting op de functionele exploitatierekening gaan we in op de significante 
verschillen tussen onze begroting 2020 zoals ingediend bij Gemeente Utrecht in 
september 2019 en de resultaten over 2020. In het verslag worden de resultaten ook 
gepresenteerd ten opzichte van de gemiddelde begroting over vier jaar (2017-2020) van 
het Fonds Podiumkunsten. We vergelijken het resultaat in deze toelichting met de 
begroting zoals voor de Gemeente Utrecht vastgesteld in het najaar van 2019. Dat geeft 
het beste inzicht in de verschillen tussen verwachting en realisatie.  
 
We sluiten 2020 af met een exploitatieresultaat van € 59.872,-. Dat is hoger dan de 
verwachtte € - 15.000,-. Dit laat zich door twee dingen verklaren: 1. door de 
bestemmingsreserve die gedeeltelijk vrijvalt (€ 74.000,-) en 2. doordat we de 
binnengekomen coronagelden dankzij o.a. het realiseren van de recette-inkomsten op 
Graven maar gedeeltelijk hebben hoeven te besteden. In onze financiële bedrijfsvoering 
zijn we altijd voorzichtig en maken we conservatieve inschattingen. De steungelden 
waren nog niet bekend bij de start van de corona-crisis, waardoor we toen direct 
bezuinigingen hebben doorgevoerd en zeer behoudend hebben geproduceerd en de 
inkomsten conservatief hebben ingeschat.   
 
2020 stond in het teken van drie bijzondere gebeurtenissen: de corona-crisis, diefstal van 
de kas en de verwoestende brand. In de jaarcijfers 2020 zijn duidelijk de gevolgen en 
consequenties van zowel de corona-crisis als de diefstal terug te zien. De gevolgen en 
enorme schade van de brand komt echter minder direct tot uitdrukking in de cijfers 
alleen.  
 
Diefstal en brand 
De bijdragen van particulieren was n.a.v. de diefstal in april 2020 al fors gestegen. Veel 
trouwe bezoekers staken ons een hart onder de riem door eenmalige donaties te doen, 
hun maandelijkse bijdrage te verhogen of zelfs over te gaan tot periodieke giften aan het 
NUT. Dat de brand die in 2020 ook nog volgde, nog zoveel meer donaties zou opleveren 
was echt hartverwarmend. Het regende steunbetuigingen en giften vanuit ons publiek, 
bewoners uit de wijk, mensen uit de sector en collega-organisaties die ons 
ondersteunden.  
 
Onze inboedelverzekering van € 10.000,- bleek onvoldoende voor het dekken van de 
schade van de brand. De verzekering was gericht op gebruiksschade en/of diefstal. Op 
een dergelijke worst case scenario waren we verzekeringstechnisch niet voorbereid. Het 
komende jaar zal voor een deel in het teken staan van de afwikkeling van de gevolgen 
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van de brand en het werken aan nieuwe huisvesting. Het kost tijd, aandacht en 
expertise die we binnen onze organisatie moeten zien te borgen.  
 
De totale schade ten gevolge van de brand is beraamd op € 110.000,- (Bestaande uit ruim 
€ 40.000,- inboedel, € 8.000,- huisvesting (geen inboedel), € 19.000,- gederfde inkomsten 
en € 43.000,- toekomstige kosten). We rekenen op een uitkering € 10.000,- vanuit onze 
inboedelverzekering. Op den duur hopen we ook nog een bedrag via de daders terug te 
krijgen, maar dat is uiterst onzeker.   

We reserveren € 27.500,- voor herstel van de brandschade, dit bedrag komt 
ongeveer overeen met de donaties die gedaan zijn. Het bedrag dat we in deze reserve 
kunnen aanleggen, is dus onvoldoende om de totale schade te kunnen dekken. 
 
Bestemmingen 
Vanuit het exploitatieresultaat voegen we € 2.372,- toe aan onze Algemene Reserve, die 
hiermee uitkomt op € 115.189,-. Hiermee valt de AR binnen de richtlijn van de 
Gemeente Utrecht; maximaal 15% van de totale omzet in 2020. Het is tevens een reserve 
waarmee we in het komende onzekere jaar – dat ook weer door corona-maatregelen 
gekleurd zal zijn – risico’s van tegenvallende publieksinkomsten gedeeltelijk kunnen 
opvangen.  
 
Vanuit de bestemmingsreserve (€ 161.500,-) die we opbouwden voor onze grote zaal 
productie valt € 74.000,- vrij. Dit bedrag reserveerden we uit voorgaande resultaten voor 
de grote zaal in 2020 en is niet gekoppeld aan een prestatie-eis en bijbehorend bedrag. 
De overige € 87.500,- is gekoppeld aan de onder prestatie grote zaal van het Fonds 
Podiumkunsten. Tot aan dit verslagjaar realiseerden we 14 speelbeurten in de grote 
zaal, we kondigden er voor 2020 nog acht aan en voegden daar ten gevolge van de 
corona-crisis van de gemiddeld 13 (52/4) subsidiabele speelbeurten per jaar nog vijf aan 
toe. Van de in totaal 52 grote zaal voorstellingen waarvoor we in de periode 2017-2020 
subsidie kregen, realiseerden we er zodoende 25 niet en leggen daarvoor een 
bestemmingsfonds aan van 25 x € 3.500,-= € 87.500,-.  
 
In overleg met de Gemeente Utrecht leggen we een bestemming aan voor 
professionalisering van de website en een efficiëntie-slag in het ticketingsysteem. Dit 
project stond gepland in het najaar van 2020, echter door alle extra werkzaamheden ten 
gevolge van de brand is dit als project blijven liggen en nemen we de € 8.000,- die we 
hiervoor begroot hadden mee naar 2021. 
 
Bestemmingsreserves en -fondsen 
€ 96.000,-  Bestemmingsreserve corona-steun 
€ 87.500,-   Bestemmingsfonds onder prestatie grote zaal FPK 
€ 8.000,-  Bestemmingsreserve continuïteit 
€ 27.500,-   Bestemmingsreserve brand 
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Toelichting functionele exploitatierekening 
Hieronder lichten we de significante verschillen in het deel Toelichting bij de functionele 
exploitatierekening van de jaarrekening toe: 
 
Met betrekking tot de BATEN:  

- We realiseerden lagere publieksinkomsten dan begroot door: 
• Lagere capaciteit bij Graven (100 i.p.v. 150 per avond) 
• Wegvallen uitkoopsommen en recettes door annulering De Chaos van 2020 
• Door de corona-maatregelen realiseerden we niet alle speelbeurten van De 

Orde van de Dag in Mechelen 
- Op uitkopen realiseerden we hier wel inkomsten voor o.a. De Futuristen en 

Vuelta. 
- We realiseerden minder sponsorinkomsten met name door de korte termijn 

waarop we na versoepeling van de maatregelen toch onze zomerproductie Graven 
konden produceren. De sponsoring die we vaak verkrijgen op o.a. ingrediënten 
voor het diner bleek op deze termijn niet meer haalbaar. 

- We realiseerden meer overige inkomsten, met name door meer horeca-inkomsten 
dankzij een warme zomer en een corona-proof bar (flessen i.p.v. losse glazen). De 
overige inkomsten onder 3b bestaan uit producties in opdracht. 

- De indirecte opbrengsten vallen hoger uit door o.a. verkoop van decor van Graven 
en de huurinkomsten van de dag in de week dat we onze kantoorruimte aan 
pleingenoot adviesbureau Jonge Honden verhuurden. 

- Bij de bijdragen private middelen valt op dat we heel veel particuliere bijdragen 
wisten te realiseren, met name ten gevolge van de brand, waarna een trouwe 
bezoeker een doneeractie voor het NUT startte. De doelstelling op private fondsen 
wisten we grotendeels te realiseren en – ondanks annulering van De Chaos van 
2020 en dankzij coulance van de private fondsen – te behouden. 

- Bij de publieke subsidie en bijdragen is te zien dat we € 104.100,- corona-steun 
ontvingen en daarnaast bijdrages NOW en TVL (via RVO) van totaal € 29.262,-. 
Vanuit de Gemeente Utrecht ontvingen we incidenteel € 42.500,- 
programmabudget voor publieksprogramma op het Berlijnplein en een huur- en 
investeringsbijdrage voor onze nieuwe huisvesting van € 35.324,-. 

 
Met betrekking tot de LASTEN: 
 

- De beheerslasten personeel vallen hoger uit dan begroot met name door de 
inhuur van een assistent zakelijk leider ter verlichting van de werkdruk van de 
zakelijk leider. 

- De opleidingskosten zijn hoger dan begroot doordat het NUT de kosten voor 
deelname aan LinC Z van de zakelijk leider heeft vergoed. 

- De beheerslasten: gas/water/energie vallen flink hoger uit i.v.m. niet van tevoren 
begrootte te betalen servicelasten voor het nieuwe kantoor en studio. 
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- De beheerslasten: overige huisvestingskosten zijn de kosten vanuit de 
investeringsbijdrage van de Gemeente Utrecht, die worden hieronder verder 
gespecificeerd verantwoord. 

- De algemene publiciteitskosten zijn hoger omdat we in corona-tijd kozen voor een 
algemene campagne omdat er op voorstellingsniveau te lang te veel onduidelijk 
bleef.  

- De honoraria uitvoerend personeel zijn hoger doordat we o.a. op het project De 
Chaos van 2020 twee extra actrices inhuurden. Ook de lasten voor uitvoerend 
personeel voor het project De Futuristen waren niet voorzien. 

- Bij artistieke medewerkers is het honorarium decorontwerp lager omdat dat niet 
uitbesteed is, maar naar idee van de artistiek leider technisch verder uitgevoerd.  

- Voor De Chaos van 2020 vergoedden we de muzikant in voorbereiding ook voor de 
composities.  

- De overige honoraria zijn o.a. opgebouwd uit de makers van het Monument voor 
een moment van één minuut en extra bouw- en breekhulp bij de productie 
Graven. 

- Bij communicatie /publiciteit zijn de lasten voor inhuur marketeer terug te zien. 
Ook staan daar de impresariaatskosten voor zowel Bos Theaterproducties als 
Cultuuronderwijs Utrecht. 

- Bij de activiteitenlasten valt vooral de post algemene locatiekosten op: die is flink 
hoger dan begroot vanwege het extra locatieproject dat we realiseerden door met 
De Chaos van 2020 een eigen pop-up theater te realiseren.  

- Ook de hogere kosten licht, geluid, techniek onder uitvoeringskosten zijn daarvan 
het gevolg. 

- De benodigdheden uitvoering publiek vallen lager uit door de lagere capaciteit 
per voorstelling. 

- De locatiekosten in de uitvoering zijn lager omdat we deze kosten in de praktijk 
veelal vooral in de voorbereiding maakten. 

- De marketinglasten van de producties zijn lager dan begroot, o.a. door annulering 
van De Chaos van 2020. Ook door de steeds beperkte aanloop naar de producties 
ten gevolge van de corona-maatregelen.  

 
 
	  



SAMENVATTING BEGROTING 2021

Begroting van: Stichting Nieuw Utrechts Toneel
Baten

Directe opbrengsten Begroting

1a Publieksinkomsten binnenland
 - Recette 118.500€                      
 - Uitkoop 79.000€                        
 - Partage -€                                  

1b Publieksinkomsten buitenland 4.500€                          
1. Publieksinkomsten Totaal 202.000€                      

2. Sponsorinkomsten 13.000€                        

3a Vergoedingen coproducent 13.700€                        
3b Overige inkomsten 9.000€                          

3. Overige inkomsten 22.700€                        

4. Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 237.700€                      

5. Indirecte opbrengsten 4.896€                          

6a door particulieren incl vrienden 9.000€                          
6b door bedrijven 10.500€                        
6c vanuit private fondsen 52.500€                        
6d vanuit goede doelenloterijen -€                                  
6e overige, nl -€                                  

6. Overige bijdragen uit private middelen 72.000€                        

7. Totaal Eigen Inkomsten 314.596€                      

8. Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten 301.160€                      
9. Structurele subsidie provincie -€                                  
10. Structurele subsidie Gemeente 192.324€                      
11. Project subsidie FPK -€                                  
12. Project subsidie Gemeente 50.000€                        
13. Totaal Publieke subsidies en bijdragen 543.484€                      

14. Totale baten 858.080€                      

INKOMSTENQUOTES
Berekende Eigen Inkomensquote 36,66%
Berekende Andere Inkomensquote 64,90%

Begroting van: Stichting Nieuw Utrechts Toneel
Lasten

1. Beheerlasten personeel 194.745€                      
2. Beheerlasten materieel 92.290€                        
3. Totale beheerlasten 287.036€                      

4a Activiteitenlasten personeel voorbereiding 215.732€                     
4b Activiteitenlasten personeel uitvoering 134.634€                     

4. Activiteitenlasten personeel 350.367€                      

5a Activiteitenlasten materieel voorbereiding 56.900€                       
5b Activiteitenlasten materieel uitvoering 101.610€                     
5c Marketing 36.850€                       
5d Educatieve activitieten 2.000€                         

5. Activiteitenlasten materieel 197.360€                      

6. Totale activiteitenlasten 547.727€                      

7. Totale lasten 834.762€                      

8. Saldo uit gewone bedrijfsvoering 23.318€                        

9. Saldo rentebaten/lasten 6002 -€                                  

10. Saldo bijzondere baten/lasten -€                                  

11. Exploitatieresultaat 23.318€                        



EXTRA TOELICHTING INCIDENTELE SUBSIDIE HUUR EN INRICHTING

Begroting huisvesting NUT Berlijnplein Realisatie

prijs

Personeelslasten 6.250,00€                    4.162,50€            
timmerman / klusjesman 3.000,00€                    1.487,50€            
technicus 500,00€                       475,00€               
schilderwerk 2.000,00€                    2.200,00€            
verhuizen 750,00€                       -€                     

Vloeren / wanden / pafonds 6.850,00€                    5.307,35€            
lak vloer 850,00€                       -€                     
diverse afwerking wanden 750,00€                       1.126,70€            
verf muren 500,00€                       -€                     
balletvloer 1.750,00€                    1.464,54€            
werkplekken en kast 1.000,00€                    564,66€               
presentatieruimte: tribune / stoelen / banken 2.000,00€                    -€                     
vloeren -€                             826,45€               
extra deur 800,00€               
gevelframe 525,00€               

Elektra 4.250,00€                    1.506,68€            
verlichting TL led; kantoor en presentatieruimte 1.500,00€                    256,68€               
lampen 2.000,00€                    1.250,00€            
stopcontacten 500,00€                       -€                     
internet 250,00€                       -€                     

Inrichting 2.000,00€                    1.009,32€            
tafels 750,00€                       938,72€               
stoelen 500,00€                       -€                     
zithoek 500,00€                       -€                     
overig 250,00€                       70,60€                 

Keuken 750,00€                       917,57€               
koffie / thee / tosti 100,00€                       62,20€                 
servies 100,00€                       -€                     
vaatwasser 350,00€                       -€                     
koelkast 200,00€                       855,37€               
kookplaat -€                             -€                     

Techniek 1.950,00€                    5.962,97€            
grid steigerbuizen en buisklemmen 1.000,00€                    3.250,00€            
grid bevestiging 500,00€                       536,00€               
steigertje 250,00€                       95,40€                 
kabels 200,00€                       323,72€               
gordijnen studio -€                             1.757,85€            

transport 550,00€                       110,81€               
Onvoorzien 400,00€                       136,14€               

TOTALEN 23.000,00€                  19.113,34€          

Huur
€ 1027 per maand 12.324,00€                  8.934,90€            
servicekosten niet begroot 4.581,00€            

12.324,00€                  13.515,90€          

TOTAAL 35.324,00€                  32.629,24€          

SALDO 2.694,76€        



	

	



Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Utrecht

Jaarrekening 2020
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Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Utrecht

Inleiding

De stichting

De stichting is op vijftien februari 2007 opgericht met de naam Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel).

Sinds 1 januari 2014 heeft de stichting de culturele ANBI status.

Doel

De stichting heeft als doel: 

het uitbrengen van theaterproducties en het ontwikkelen van de middelen

Het bestuur  

Het bestuur bestaat uit:

Mevrouw P.L. Timmermans, voorzitter

De heer N.R.J. de Blaay, penningmeester

Mevrouw A. Damstra, secretaris

Mevrouw I.E.J. Arnoldus, lid

De heer P.J.G. Adriaanse, lid

Mevrouw F. Azrar, lid

Financiering

Stichting NUT ontvangt een meerjarige instellingssubsidie van het Fonds 

Podiumkunsten in het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies 

Fonds Podiumkunsten 2017-2020. Voor het jaar 2020 is toegezegd door het FPK: 188.927€     

Voor het jaar 2020 is extra toegezegd door het FPK Covid-19 steunpakket: 104.100€     

Tevens ontvangt Stichting NUT van Gemeente Utrecht subside voor de Cultuurnotaperiode 2017-2020.

Voor het jaar 2020 is toegezegd: 180.234€     

Daarnaast werden diverse incidentele bijdragen ontvangen van fondsen en subsidiënten:

Bijdragen uit publieke middelen 113.673€     

586.934€     

Bijdragen uit private middelen 94.118€       

Totaal subsidies en bijdragen 681.052€     

Een nadere specificatie van deze posten is opgenomen in de toelichting

bij de functionele exploitatierekening 2020.

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

waarmee theater gemaakt kan worden en voorts al wat hiermee rechtstreeks of
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Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Utrecht

Inleiding (vervolg)

Resultaat

In het verslagjaar 2020 bedroeg het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 66.869€       66.869€       

Bij: rentebaten en -lasten 3-€               3-€               

Af: bijzondere lasten in verband met diefstal 6.994-€        6.994-€        

Exploitatieresultaat 59.872€       59.872€       
 begroting 

Gemeente 

Utrecht  begroting FPK 

Begroot resultaat 15.000-€       -€                

Verschil 74.872€       59.872€       

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

 begroting 

Gemeente 

Utrecht 

 begroting 

FPK 

Baten

Opbrengsten

Directe opbrengsten 75.821-€       132.738-€     

Indirecte opbrengsten 4.239€        4.739€        

     Totaal opbrengsten 71.582-€       127.999-€     

Bijdragen

Overige bijdrage uit private middelen 3.342-€        37.368€       

Publieke subsidie en bijdragen 188.031€     254.434€     

Verschil baten ten opzichte van de begroting 113.107€     163.803€     

Lasten

Beheerslasten: personeelskosten 25.499-€       18.716-€       

Beheerslasten: materiële lasten 1.097-€        45.021-€       

Activiteitenlasten: personeelslasten 32.083-€       42.015-€       

Activiteitenlasten: materiële lasten 27.442€       8.819€        
Verschil lasten ten opzichte van de begroting 31.238-€       96.934-€       

Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van begroting 3-€               3-€               

Verschil bijzondere baten en lasten ten opzichte van de begroting 6.994-€        6.994-€        

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting 74.872€       59.872€       

Begroot 15.000-€       -€            

Exploitatieresultaat 59.872€       59.872€       

NB: De FPK begroting gaat uit van de gemiddelde begroting van de vier jaren (2017-2020). 

De begroting van de gemeente Utrecht wordt jaarlijks vastgesteld. 
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Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Utrecht

Inleiding (vervolg)

Overzicht van aantal producties, voostellingen, bezoekers 2020

(voor een uitgebreidere specificatie zie de prestatieverantwoording en de speellijst)

Producties 2020 Voorstellingen Bezoekers

Roos & Ariadne 31               1.763           

Vuelta Podcast 2                 10.047         

De Futuristen ism Studium Generale 4                 427              

Graven 20               1.624           

Grens Geannuleerd i.v.m. Covid-19 8                 70               

Naar De Maan of Naar De Haaien 1                 16               

Orde van de Dag Mechelen 1                 203              

De grote puntje puntje show 3                 3.339           

Chaos van 2020 Geannuleerd i.v.m. Covid-19 42               -              
112              17.489         

Overige activiteiten Overige activiteiten Bezoekers

Betaalde lezing of inleiding 12               193              

Overig 7                 678              
19               871              
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Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Utrecht

Balans per 31 december 2020 (na resultaatbepaling)

ACTIVA 31 december 2020 31 december 2019

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa ( 1 ) 6.164€        4.096€        

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen ( 2 ) 115.484€     116.500€     

Liquide middelen ( 3 ) 296.098€     352.972€     

Totaal activa 417.746€     473.568€     
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Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Utrecht

Balans per 31 december 2020 (na resultaatbepaling)

PASSIVA 31 december 2020 31 december 2019

EIGEN VERMOGEN ( 4 )

Algemene reserve 115.189€     112.817€     

Bestemmingsreserve continuïteit 8.000€        -€               

Bestemmingsreserve Brand 27.500€      -€               

Bestemmingsreserve Covid-19 96.000€      -€               

Bestemmingsreserve 2020 -€               161.500€     

Bestemmingsfonds FPK 87.500€      -€               

334.189€     274.317€     

Kortlopende schulden ( 5 ) 83.557€      199.251€     

Totaal passiva 417.746€     473.568€     
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Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Utrecht

Functionele exploitatierekening over 2020

BATEN 2020 2019

1a. Publieksinkomsten Binnenland

- Recettes 66.437€       108.674€   63.756€       182.257€     

- Uitkoopsommen/ garanties 28.445€       66.873€     103.435€     14.878€       

- Overige publieksinkomsten binnenland -€                -€              -€                -€                

1b. Publieksinkomsten Buitenland 2.182€         3.400€       -€                3.199€         

1 Publieksinkomsten totaal 97.065€       178.947€   167.191€     200.333€     

Directe sponsering 3.798€         9.750€        21.475€        15.840€       

2 Sponsorinkomsten 3.798€         9.750€       21.475€       15.840€       

3a. Vergoedingen co-producenten -€                -€              60.000€       56.250€       

3b. Overige inkomsten 24.313€       12.300€     9.248€         34.291€       

3 Overige inkomsten 24.313€       12.300€     69.248€       90.541€       

4 Totaal directe opbrengsten (som 1 t/m 3) 125.176€      200.997€   257.914€     306.714€     

5 Indirecte Opbrengsten 4.739€         500€          -€                4.964€         

6a-b Bijdragen particulieren incl. vrienden 32.118€       2.460€       -€                1.740€         

6e-o Bijdragen van private fondsen 61.500€       70.000€     56.750€       29.729€       

6 Overige bijdrage uit private middelen 94.118€       97.460€     56.750€       31.469€       

7 Totaal eigen inkomsten 224.033€     298.957€   314.664€     343.147€     

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 293.027€      183.345€    171.750€      183.345€      

10. Meerjarige subsidie gemeente 180.234€     180.234€    160.750€      174.645€      

12. Overige bijdrage uit publieke middelen 113.673€     35.324€      -€                 57.000€        
13 Totaal Publieke subsidie en Bijdragen 586.934€     398.903€   332.500€     414.990€     

Totale baten ¹ 810.967€     697.860€   647.164€     758.137€     
 ¹ 15% van de totale baten bedraagt 121.645€          113.721€          

INKOMSTENQUOTES FPK

Berekende Eigen Inkomensquote 27,63% 42,84% 48,62% 45,26%

Berekende Andere Inkomensquote FPK 78,82% 73,46% 77,35%

Gemeente-

begroting

FPK 

begroting
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Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Utrecht

Functionele exploitatierekening over 2020 (vervolg)

LASTEN 2020

Gemeente-

begroting

FPK 

begroting 2019

1 Beheerslasten personeel 180.401€     154.902€   161.685€     145.737€     
2 Beheerslasten materieel 72.910€       71.813€     27.889€       38.959€       

     3. Totale beheerslasten 253.311€     226.715€   189.574€     184.697€     

Activiteitenlasten personeel Voorbereiding 214.140€     222.435€   156.767€     161.110€     

Activiteitenlasten personeel Uitvoering 145.861€     105.482€   161.218€     130.968€     

     4. Activiteitenlasten personeel 360.000€     327.917€   317.985€     292.078€     

Activiteitenlasten materieel Voorbereiding 60.861€       52.490€     50.113€       117.449€     

Activiteitenlasten materieel Uitvoering 40.785€       63.210€     50.399€       113.363€     

Marketing 29.140€       42.528€     39.093€       26.023€       

     5. Activiteitenlasten materieel 130.786€     158.228€   139.605€     256.835€     

6. Lasten co-producties -€                -€              -€                34.100€       

7. Totaal activiteitenlasten 490.786€     486.145€   457.590€     583.013€     
   
8. TOTALE LASTEN 744.098€     712.860€   647.164€     767.710€     

9. Saldo uit gewone bedrijfsvoering 66.869€       15.000-€     -€                9.573-€         

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen 3-€                -€              -€                -€                

10. Saldo rentebaten/lasten 3-€                -€              -€                -€                

11. Saldo bijzondere baten/-lasten 6.994-€         -€              -€                -€                

12. EXPLOITATIERESULTAAT 59.872€       15.000-€     -€                9.573-€         

Resultaatbestemming

Algemene reserve 2.372€         7.500-€       27.927€       

Bestemmingsreserve projecten 2019 -€                55.000-€       

Bestemmingsreserve projecten 2020 161.500-€     7.500-€       17.500€       

Bestemmingsreserve continuïteit 8.000€         -€                

Bestemmingsreserve Covid-19  96.000€       -€                

Bestemmingsreserve Brand 27.500€       -€                

Bestemmingsfonds FPK 87.500€       -€                

Te bestemmen exploitatieresultaat 59.872€       15.000-€     -€                9.573-€         

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)

Fte: Vast in dienst 1,13             2,13             

Fte: Tijdelijk in dienst 3,02             0,85             

Fte: Inhuur 5,08             4,00             

Totaal personele bezetting 9,23             6,98             

Aantal vrijwilligers 25               30               

Fte Vrijwilligers 0,60             0,69             
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Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Utrecht

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, C1, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving

voor zover deze niet afwijken van de aanwijzingen in het handboek verantwoording 

meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 van het FPK.

De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingspijs. Toelichtingen

op posten in de balans en functionele exploitatierekening zijn in de jaarrekening genummerd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde of vervaardigingskosten verminderd 

met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele

restwaarde. 

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde of vervaardigingskosten.

Vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 

nominale waarde.  

Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, 

gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten en lasten

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben,

respectievelijk waarin deze zijn ontstaan.

De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.

Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten

en lasten verantwoord.

61



Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Utrecht

Toelichting bij de balans per 31 december 2020

ACTIVA 2020 2019

1. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2020 6.872€          

Investeringen 3.351€          
Desinvesteringen in verband met diefstal beamer 1.794-€          
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2020 8.429€          

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2020 2.776€          

Afschrijvingen 1.283€          
Desinvesteringen in verband met diefstal beamer 1.794-€          
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2020 2.264€          

Boekwaarde per 31 december 2020 6.164€          

Boekwaarde per 31 december 2019 4.096€          

2. Vorderingen

Debiteuren

Saldo debiteuren 13.723€        47.197€        

Voorziening dubieuze debiteuren 1.415-€          -€                 
12.308€        47.197€        

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenpremies -€                 9.618€          

Omzetbelasting 27.137€        2.285€          
27.137€        11.903€        

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten -€                 3.764€          

Waarborgsommen 1.860€          -€                 

Te factureren opbrengsten -€                 5.963€          
Nog te ontvangen baten -€                 40€              

Te ontvangen subsidies 74.180€        47.632€        
76.040€        57.400€        

Totaal vorderingen 115.484€      116.500€      

3. Liquide middelen

De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:

ING zakelijk 71.098€        95.979€        

Zakelijke Vermogen Spaarrekening 225.000€      250.000€      

Kas -€                 6.994€          
296.098€      352.972€      

Alle banksaldi zijn direct opeisbaar.
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Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Utrecht

Toelichting bij de balans per 31 december per 2020
                                

PASSIVA 2020 2019

4. Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 112.817€      84.889€        

Uit resultaatbestemming 2.372€          27.928€        
     Saldo per 31 december 115.189€      112.817€      

Bestemmingsreserve continuïteit
Saldo per 1 januari -€                  -€                 
Uit resultaatbestemming 8.000€          -€                 
     Saldo per 31 december 8.000€          -€                 

Bestemmingsreserve Brand
Saldo per 1 januari -€                  -€                 
Uit resultaatbestemming 27.500€         -€                 
     Saldo per 31 december 27.500€         -€                 

Bestemmingsreserve Covid-19
Saldo per 1 januari -€                  -€                 
Uit resultaatbestemming 96.000€         -€                 
     Saldo per 31 december 96.000€         -€                 

Bestemmingsreserve Projecten 2020
Saldo per 1 januari 161.500€       144.000€      
Uit resultaatbestemming -161.500€     17.500€        
     Saldo per 31 december -€                  161.500€      

Bestemmingsreserve Projecten 2019

Saldo per 1 januari -€                 55.000€        

Uit resultaatbestemming  -€                 55.000-€        
     Saldo per 31 december -€                 -€                 

Bestemmingsfonds FPK

Saldo per 1 januari -€                 -€                 

Uit resultaatbestemming  87.500€        -€                 
     Saldo per 31 december 87.500€        -€                 

5. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers

Saldo conform subadministratie crediteuren 8.612€          66.897€        
8.612€          66.897€        
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Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Utrecht

Toelichting bij de balans per 31 december 2020

2020 2019

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 6.940€          5.175€          

Af te dragen pensioenpremies 453€             -€                 
7.393€          5.175€          

Overige schulden

Te betalen kosten 39.946€        72.279€        

Vooruitontvangen subsidie FPK -€                 42.938€        

Vooruitontvangen baten 10.899€        5.189€          

Terug te betalen NOW bijdrage 7.786€          -€                 

Reservering vakantiegeld 8.921€          6.773€          
67.552€        127.179€      

Totaal kortlopende schulden 83.557€        199.251€      

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Brand

In november is het gehuurde pand aan het Berlijnplein door een grote brand verwoest. De verzekering

heeft nog geen uitspraak gedaan voor een uit te keren bedrag. De totale schade is geraamd op € 110.000 

waarvan een vergoeding verwacht wordt van de inboedelverzekering ad € 10.000.

Rechten

Door het Fonds Podiumkunsten is een subsidie toegekend in het kader van de meerjarige 

activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 van in het totaal € 1.204.800 (kenmerk 

165686782). Hiervan kan per kalenderjaar worden toegerekend een bedrag van € 301.200
Gemeente Utrecht heeft in het kader van de Cultuurnotaperiode 2021-2024 meerjarige subsidie toegekend.

Voor 2021 is er een bedrag toegekend van € 192.558 (kenmerk 7279418). 

Verplichtingen

Huurcontract

Er wordt kantoorruimte gehuurd aan de Emmy van Lokhorststraat 52, 3544 HM te Utrecht. Het huurcontract

is verlengd met een jaar - tot en met 31 december 2021. Huur bedraagt € 534,16 p/m.

Er wordt een opslagruimte gehuurd voor onbepaalde tijd voor € 250 per maand. Het contract is per 

kwartaal opzegbaar.
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Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2020
Gemeente FPK

BATEN 2020 begroting begroting 2019

1a. Publieksinkomsten Binnenland

- Recettes 66.437€          108.674€      63.756€          182.257€        

- Uitkoopsommen/ garanties 28.445€          66.873€        103.435€        14.878€          

1b. Publieksinkomsten Buitenland 2.182€           3.400€          -€                   3.199€           

1 Publieksinkomsten totaal 97.065€          178.947€      167.191€        200.333€        

Directe sponsering 3.798€           9.750€          21.475€          15.840€          

2 Sponsorinkomsten 3.798€           9.750€          21.475€          15.840€          

3a. Vergoedingen co-producenten -€                   -€                 60.000€          56.250€          

- Co-productie bijdrage -€                  -€                 60.000€         56.250€         

3b. Overige inkomsten - horeca op locatie 13.152€          6.750€          9.248€           21.112€          

3b. Overige inkomsten - auteursrechten -€                   5.550€          -€                   645€              

3b. Overige inkomsten 11.161€          -€                 -€                   12.534€          

3 Overige inkomsten 24.313€          12.300€        69.248€          90.541€          

4 Totaal directe opbrengsten (som 1 t/m 3) 125.176€        200.997€      257.914€        306.714€        

      Overige indirecte opbrengsten 4.739€           500€            -€                   4.964€           

5 Indirecte Opbrengsten 4.739€           500€            -€                   4.964€           

    6a door particulieren 32.118€          2.460€          -€                   1.740€           

    6c vanuit private fondsen - overige fondsen 61.500€          70.000€        56.750€          29.729€          

    6e overige, nl -€                   25.000€        -€                   -€                   

6 Overige bijdrage uit private middelen 94.118€          97.460€        56.750€          31.470€          

7 Totaal eigen inkomsten 224.033€       298.957€      314.664€        343.147€        

8a subsidie voor gerealiseerde en subsidiabele prestaties 171.750€       171.750€       

8b subsidie indexatie 17.177€         11.595€         

8c subsidie COVID-19 104.100€        -€                  

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 293.027€        183.345€      171.750€        183.345€        

10. Meerjarige subsidie gemeente 180.234€        180.234€      160.750€        174.645€        

11. Meerjarige subsidie overig -€                   -€                 -€                   -€                   

    12a NOW-bijdrage 9.891€           -€                 -€                   -€                   

    12b RVO-bijdrage 18.608€          -€                 -€                   -€                   

    12c Gemeente Utrecht 85.174€          35.324€        -€                   57.000€          

12. Overige bijdrage uit publieke middelen 113.673€        35.324€        -€                   57.000€          

13 Totaal Publieke subsidie en Bijdragen 586.934€       398.903€      332.500€       414.990€        

Totale baten 810.967€        697.860€      647.164€        758.137€        
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Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2020

LASTEN 2020

Gemeente-

begroting

FPK 

begroting 2019

1. Beheerslasten: personeelslasten

Bruto salarissen 112.552€        89.860€          

Vakantiegeld 8.522€           7.045€           

Sociale lasten 24.932€          17.232€          

Pensioen premies 12.726€          9.680€           

Honoraria 14.750€          24.152€          

Uitkering ziekengeld -€                   4.819-€           

173.482€        147.652€      159.285€        143.149€        

Overige personeelskosten

Reiskosten woning-werk 1.160€           3.250€          1.800€           1.382€           

Opleidingskosten 3.656€           2.000€          -€                   269€              

Telefoonvergoeding 720€              750€            -€                   -€                   

Eten & drinken 627€              500€            -€                   373€              

Overige personeelslasten 756€              750€            600€              564€              

6.919€           7.250€          2.400€           2.588€           

     Totaal beheerslasten: personeelslasten 180.401€        154.902€      161.685€        145.737€        

2. Beheerslasten: materiële lasten

Huisvesting

Huur 15.158€          18.548€        6.000€           6.131€           

Huur opslag/overig 3.035€           3.000€          1.500€           3.000€           

Onderhoud/Schoonmaak/vuilnis 47€                500€            -€                   127€              

Gas/water/energie 5.549€           1.500€          1.200€           1.344€           

Verzekeringen 478€              -€                 -€                   197€              

Overige huisvestingskosten 19.113€          23.000€        -€                   182€              

43.380€          46.548€        8.700€           10.981€          
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LASTEN 2020

Gemeente-

begroting

FPK 

begroting 2019

Kantoorkosten

Kantoormateriaal 228€              500€            850€              392€              

Porti 222€              115€            -€                   29€                

Kopieerkosten 151€              -€                 568€              -€                   

Telefoon 73€                100€            953€              203€              

Verzekeringen 517€              750€            500€              487€              

Abonnementen/lidmaatschappen 785€              1.200€          300€              543€              

Administratiekosten 5.820€           4.000€          1.500€           4.969€           

Accountantskosten 4.340€           4.500€          3.500€           4.225€           

Vergader- en bestuurskosten 466€              1.500€          -€                   877€              

Reis- en verblijfkosten 256€              -€                 -€                   1.328€           

Research 296€              500€            400€              604€              

Representatie 200€              750€            -€                   644€              

Bankkosten 310€              250€            240€              254€              

Huur pinautomaat -€                   -€                 340€              -€                   

Kosten kaartverkoop 811€              500€            -€                   775€              

(Onderhoud) kantoorapparatuur 658€              1.000€          1.500€           854€              

Kosten internet 664€              600€            -€                   518€              

Overige algemene bedrijfskosten 2.100€           1.000€          1.000€           949€              

17.896€          17.265€        11.651€          17.653€          

Algemene publiciteitskosten

Affiches en folders 223€              500€            -€                   -€                   

Advertenties 1.068€           500€            -€                   -€                   

Verzending algemeen 1.759€           150€            250€              -€                   

Website, Google, FB, Internet promo 1.354€           2.500€          2.800€           4.716€           

Presentjes 524€              -€                 400€              -€                   

Exposities -€                   1.500€          -€                   4.500€           

Publicaties 1.500€           1.000€          3.338€           -€                   

Cadeaus gasten en sprekers 20€                100€            -€                   -€                   

Grafisch ontwerp 525€              750€            -€                   -€                   

Fotografie 300€              -€                 -€                   -€                   

Overige honoraria publiciteit 350€              -€                 -€                   -€                   

Overige algemene publiciteitskosten 2.908€           1.000€          750€              357€              

10.531€          8.000€          7.538€           9.574€           

Afschrijvingen beheer

Afschrijving overige inventaris 1.103€           -€                 -€                   752€              

1.103€           -€                 -€                   752€              

     Totaal beheerslasten: materiële lasten 72.910€          71.813€        27.889€         38.959€         
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LASTEN 2020

Gemeente-

begroting

FPK 

begroting 2019

4. Activiteitenlasten: personeelslasten

Personeelslasten

Bruto salarissen 58.749€          41.543€          

Vakantiegeld 5.292€           3.118€           

Sociale lasten 11.313€          7.731€           

Pensioen premies 6.443€           4.725€           

81.797€          70.778€        -€                   57.117€          

Uitvoerend personeel

Honoraria muzikanten 11.400€          28.000€        29.916€          22.820€          

Honoraria acteurs 89.560€          47.350€        103.724€        58.625€          

100.960€        75.350€        133.640€        81.445€          

Artistieke medewerkers

Honoraria geluidsontwerp -€                   -€                 637€              -€                   

Honoraria decorontwerp      2.250€           11.000€        10.833€          9.750€           

Honoraria lichtontwerp 5.750€           6.200€          3.505€           2.900€           

Honoraria componist 5.250€           -€                 -€                   -€                   

Honoraria kostuumontwerp/grime 1.500€           5.500€          1.275€           2.500€           

Honoraria schrijver 14.800€          14.400€        53.766€          14.050€          

Honoraria video ontwerp 180€              6.000€          -€                   3.567€           

Honoraria dramaturgie -€                   -€                 4.824€           -€                   

Honoraria regisseur 22.900€          27.200€        12.318€          6.425€           

Honoraria regie-assistent 6.450€           8.080€          -€                   2.475€           

Honoraria redacteur 3.750€           6.000€          -€                   6.250€           

Honoraria productie-assistent 250€              4.200€          -€                   -€                   

Overige honoraria 10.654€          9.335€          -€                   960€              

73.734€          97.915€        87.158€          48.877€          

Technisch personeel

Honoraria lichttechnici 2.500€           -€                 -€                   -€                   

Honoraria technici-allround 34.342€          24.050€        19.299€          26.925€          

36.842€          24.050€        19.299€          26.925€          

Communicatie / publiciteit

Marketeer 14.507€          -€                 26.355€          18.180€          

Impressariaat 5.875€           10.372€        -€                   -€                   

20.382€          10.372€        26.355€          18.180€          
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LASTEN 2020

Gemeente-

begroting

FPK 

begroting 2019

Productie  

Honoraria deskundige 250€              1.400€          1.659€           -€                   

Honoraria kok 8.400€           10.000€        10.440€          14.414€          

Honoraria produktiemedewerker 31.725€          30.750€        31.595€          38.990€          

40.375€          42.150€        43.694€          53.404€          

Overige personeelskosten

Stagiairs 2.356€           3.302€          3.527€           1.176€           

Vrijwilligersvergoeding 3.555€           4.000€          4.312€           4.953€           

5.911€           7.302€          7.839€           6.129€           

     Totaal activiteitenlasten: personeelslasten 360.000€        327.917€      317.985€        292.078€        

Waarvan voorbereidend 214.140€       222.435€      156.767€       161.110€       

Waarvan uitvoerend 145.861€       105.482€      161.218€       130.968€       

Totaal activiteitenlasten: personeelslasten 360.000€       327.917€      317.985€       292.078€       
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LASTEN 2020

Gemeente-

begroting

FPK 

begroting 2019

5. Activiteitenlasten: materiële lasten

Voorbereidingskosten

Huur repetitieruimte 580€              -€                 2.314€           2.867€           

Tribune -€                   3.750€          2.250€           3.670€           

Theaterzaal montage 824€              3.000€          -€                   -€                   

Vertaling 50€                -€                 -€                   500€              

Decors 20.019€          15.500€        19.093€          42.402€          

Kostuums 457€              3.250€          4.238€           2.190€           

Rekwisieten 128€              1.250€          -€                   145€              

Muziek/Film/band 679€              -€                 -€                   -€                   

Techniek/geluid 7.639€           9.000€          2.787€           9.640€           

Reiskosten 4.562€           2.992€          3.465€           6.107€           

Sejours 4.336€           1.870€          2.835€           1.523€           

Overnachtingen/Hotels 259€              840€            -€                   -€                   

Transport/vervoer decors 743€              1.050€          1.027€           7.525€           

Verzekering/veiligheid 1.526€           750€            -€                   -€                   

Algemene locatiekosten 15.343€          3.400€          2.256€           39.318€          

Vergunningen 1.320€           450€            -€                   1.377€           

Aankleding/benodigdheden diner -€                   500€            1.835€           -€                   

Premierekosten -€                   1.150€          1.683€           -€                   

Overige voorbereidingskosten 2.398€           3.738€          6.330€           186€              

60.861€          52.490€        50.113€          117.449€        

Uitvoeringskosten

Locatiekosten 1.302€           -€                 -€                   4.392€           

Decors -€                   500€            -€                   -€                   

Kostuums -€                   100€            -€                   -€                   

Rekwisieten -€                   4.050€          -€                   -€                   

Licht, geluid, techniek 11.014€          6.250€          2.735€           9.760€           

Reiskostenkosten 1.821€           5.573€          9.046€           5.986€           

Sejours 4.821€           8.430€          8.573€           19.004€          

Overnachtingen/Hotels -€                   3.050€          4.530€           22.676€          

Transport/vervoer decors 1.077€           4.400€          5.397€           885€              

Veiligheid/verzekeringen -€                   250€            -€                   699€              

Algemene locatiekosten 11€                3.250€          -€                   -€                   

Dagkosten 3.500€           2.880€          -€                   477€              

Benodigdheden uitvoering diner publiek 9.860€           16.875€        16.284€          37.750€          

Cadeaus gasten en sprekers -€                   350€            -€                   -€                   

Premierekosten 247€              -€                 -€                   723€              

Barkosten 4.851€           3.375€          -€                   10.231€          

Overige uitvoeringskosten 2.102€           3.877€          3.834€           422€              

40.605€          63.210€        50.399€          113.004€        
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LASTEN 2020

Gemeente-

begroting

FPK 

begroting 2019

Marketing

Affiches en folders 1.512€           4.950€          12.154€          3.334€           

Foto's 558€              -€                 6.200€           2.718€           

Advertenties, reclame 4.615€           7.800€          4.876€           7.063€           

Overig drukwerk 1.255€           1.150€          -€                   500€              

Porti 64€                150€            2.409€           6.476€           

Verspreiding 5.656€           4.750€          -€                   -€                   

Bijzondere acties 225€              6.750€          -€                   243€              

Vrijkaarten 87€                1.710€          -€                   625€              

Grafisch ontwerper 4.963€           3.100€          5.294€           4.186€           

Fotografie 2.460€           2.200€          -€                   -€                   

Videoregistratie en trailers 4.732€           3.300€          -€                   -€                   

Research -€                   -€                 1.125€           -€                   

Website -€                   -€                 -€                   395€              

Overige publiciteitskosten 3.015€           6.668€          7.035€           483€              

29.140€          42.528€        39.093€          26.023€          

Afschrijvingskosten
Afschrijving techniek/technische voorzieningen 179€              -€                 -€                   359€              

179€              -€                 -€                   359€              

     Totaal activiteitenlasten: materiële lasten 130.786€        168.228€      139.605€        256.835€        

6. Lasten co-producties

Activiteitenlst personeel VB co-productie -€                   5.565€           

Activiteitenlst personeel UV co-productie -€                   7.500€           

Activiteitenlst materieel UV co-productie -€                   20.685€          

Activiteitenlst marketing co-productie -€                   350€              

-€                   -€                 -€                   34.100€          

11. Saldo bijzondere baten/-lasten
Diefstal kasgeld 6.994€           -€                 -€                   -€                   

6.994€           -€                 -€                   -€                   
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Prestatieverantwoording 

Producties Bezoekers Producties Bezoekers Producties Bezoekers

1. Producties/programma's 1a 1b 1a 1b

 - Nieuwe producties 7              17.403      6               5                4.803          

 - Reprise producties 2              86            -            1                413             

 - Nieuwe Co-producties -           -           2               3                7.948          

Totaal aantal uitvoeringen 9              17.489      8               14.092        9                13.164        

2. Verdeling over circuits 2a 2b 2a 2b

Circuit Klein 95            41             60              

Circuit Groot 8              13             10              

Uitvoering alleen online 9              

112          54             70              

3. Regionale spreiding 3a 3b 3a 3b

 - Regio Noord -           -           10 34              8.447          

 - Regio Oost 5              -           7 1                20              

 - Regio Midden 2              -           3 -             -             

 - Regio West 9              -           4 7                701             

 - Regio Zuid 5              -           10 2                190             

 - Amsterdam 3              70            4               3                177             

 - Rotterdam -           -           2               -             -             

 - Den Haag 3              184          4               -             -             

 - Utrecht 74            3.244       40             19              2.816          

 - Buitenland 2              219          

 - Uitvoering alleen online 9              13.772      5               600             4                813             

Totaal aantal 112           17.489      89             14.092        70              13.164        

Waarvan in de standplaats 63 2.458       40 19 2.816         

Waarvan schoolvoorstellingen 11           1.163       -             -             

4. Aanvullende gegevens bezoekers

Reguliere voorstellingen 101 16.326      14.092        70 13.164        

Schoolvoorstellingen 11            1.163       -             -             -             

Totaal bezoekers 112 17.489      14.092        70 13.164        

Reguliere voorstellingen

Waarvan betalend 2.278       13.424        12.802        

Waarvan niet betalend 14.048      668             362             

Totaal aantal bezoekers 16.326      14.092        13.164        

5. Overige gegevens activiteiten
Educatieve activiteiten -           3               -             

Inleidingen 12            -             

Anders/Overige (toe te lichten 7              16              

in verslag)

Totaal aantal 19            -           3               -             16               -             

Vorig boekjaar 2019Huidig boekjaar 2020 Voorgenomen 
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Speellijst 2020

Datum Locatie Telli

ng

capaciteit 

zaal

Aantal 

bezoekers

Aantal 

betalende 

bezoekers

Productie

25-feb-20 Berlijnplein 526 1 60 41              23             Roos & Ariadne
27-feb-20 Stadsschouwburg Utrecht 1 125 124            119           Roos & Ariadne
29-feb-20 Berlijnplein 526 1 60 41              23             Roos & Ariadne
29-feb-20 Berlijnplein 526 1 60 60              28             Roos & Ariadne
1-mrt-20 Berlijnplein 526 1 60 29              26             Roos & Ariadne
1-mrt-20 Berlijnplein 526 1 60 -            Roos & Ariadne
4-mrt-20 Laaktheater 1 147 136            136           Roos & Ariadne
4-mrt-20 Laaktheater 1 147 48              48             Roos & Ariadne
7-mrt-20 Berlijnplein 526 1 60 27              19             Roos & Ariadne
7-mrt-20 Berlijnplein 526 1 60 24              20             Roos & Ariadne
8-mrt-20 Berlijnplein 526 1 60 15              6               Roos & Ariadne
8-mrt-20 Berlijnplein 526 1 60 59              52             Roos & Ariadne

11-mrt-20 Berlijnplein 526 1 70 68              64             Roos & Ariadne
12-mrt-20 OBS Vleuterweide 1 60 52              52             Roos & Ariadne
14-mrt-20 Berlijnplein 526 1 60 23              18             Roos & Ariadne
28-sep-20 Drie Koningen school 1 85 78              78             Roos & Ariadne
28-sep-20 Drie Koningen school 1 85 84              84             Roos & Ariadne
28-sep-20 Drie Koningen school 1 85 84              84             Roos & Ariadne
29-sep-20 Drie Koningen school 1 85 48              48             Roos & Ariadne
29-sep-20 OBS Koekoek 1 90 87              87             Roos & Ariadne
1-okt-20 Willibrordschool 1 80 72              72             Roos & Ariadne
1-okt-20 Willibrordschool 1 80 77              77             Roos & Ariadne
5-okt-20 Spits 1 70 57              57             Roos & Ariadne
5-okt-20 Spits 1 70 68              68             Roos & Ariadne
5-okt-20 Spits 1 70 70              70             Roos & Ariadne
6-okt-20 Het Veldhuis, Oranjezaal 1 100 85              85             Roos & Ariadne
6-okt-20 Het Veldhuis, Oranjezaal 1 100 97              97             Roos & Ariadne

10-okt-20 CultuurCampus 1 30 30              30             Roos & Ariadne
11-okt-20 CultuurCampus 1 30 20              20             Roos & Ariadne
11-okt-20 CultuurCampus 1 30 30              28             Roos & Ariadne
11-okt-20 CultuurCampus 1 30 29              28             Roos & Ariadne

7-aug-20 Digitaal 1 nvt 5.939         -            Vuelta Podcast
14-aug-20 Digitaal 1 nvt 4.108         -            Vuelta Podcast

3-sep-20 Berlijnplein 526 1 80 9               -            Het Torentje IIIDe Futuristen ism Studium Generale
3-sep-20 Digitaal 127            -            De Futuristen ism Studium Generale
4-sep-20 Berlijnplein 526 1 80 14              -            De Futuristen ism Studium Generale
4-sep-20 Digitaal 84              -            De Futuristen ism Studium Generale
5-sep-20 Berlijnplein 526 1 80 6               -            De Futuristen ism Studium Generale
5-sep-20 Digitaal 53              -            De Futuristen ism Studium Generale
6-sep-20 Berlijnplein 526 1 80 12              -            De Futuristen ism Studium Generale
6-sep-20 Digitaal 122            -            De Futuristen ism Studium Generale
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Datum Locatie Telli

ng

capaciteit 

zaal

 Aantal 

bezoekers 

 Aantal 

betalende 

bezoekers 

Productie

5-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 72              70             Graven
6-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 89              56             Graven
7-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 75              69             Graven
8-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 74              72             Graven
9-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 39              39             Graven

12-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 55              53             Graven
13-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 64              57             Graven
14-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 91              88             Graven
15-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 95              95             Graven
16-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 72              67             Graven
19-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 96              93             Graven
20-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 96              96             Graven
21-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 89              89             Graven
22-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 95              93             Graven
23-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 94              90             Graven
26-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 62              62             Graven
27-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 70              70             Graven
28-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 100            92             Graven
29-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 98              96             Graven
30-aug-20 Perronkappen Berlijnplein 1 100 98              93             Graven

3-mrt-20 Joods Historisch Museum 1 70 70              70             Grens
29-mei-20 Karavaan 1 401 -            Grens
30-mei-20 Karavaan 1 401 -            Grens
31-mei-20 Karavaan 1 401 -            Grens

1-jun-20 Karavaan 1 401 -            Grens
5-jun-20 Karavaan 1 401 -            Grens
6-jun-20 Karavaan 1 401 -            Grens
7-jun-20 Karavaan 1 401 -            Grens

1-mrt-20 The neverending park, expo in museum Hof van Busleyden.1 20 16              -            Naar De Maan of Naar De Haaien
21-jan-20 't Arsenaal in Mechelen 1 209 203            180           Orde van de Dag Mechelen

10-apr-20 Digitaal 1 nvt 1961 -            De grote puntje puntje show
10-mei-20 Digitaal 1 nvt 948 -            De grote puntje puntje show
24-jul-20 Digitaal 1 nvt 430 -            De grote puntje puntje show
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Datum Locatie Telli

ng

capaciteit 

zaal

 Aantal 

bezoekers 

 Aantal 

betalende 

bezoekers 

Productie

28-okt-20 Podium Hoge Woerd 1 30 -            Chaos van 2020
28-okt-20 Concordia 1 160 -            Chaos van 2020
29-okt-20 Podium Hoge Woerd 1 30 -            Chaos van 2020
29-okt-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 30 -            Chaos van 2020

30-okt-20 Podium Hoge Woerd 1 30 -            Chaos van 2020
30-okt-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 30 -            Chaos van 2020
1-nov-20 Podium Hoge Woerd 1 30 -            Chaos van 2020
1-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 30 -            Chaos van 2020
2-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
2-nov-20 Stadsschouwburg Utrecht 1 175 -            Chaos van 2020
3-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
3-nov-20 Kleine Komedie 1 503 -            Chaos van 2020
5-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
5-nov-20 Hof 88 1 166 -            Chaos van 2020
6-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
6-nov-20 Brabanthallen mainstage 1 200 -            Chaos van 2020
7-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
7-nov-20 Theater en Kunstencentrum De Kom 1 220 -            Chaos van 2020

11-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
11-nov-20 Het Klooster 1 184 -            Chaos van 2020
12-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
12-nov-20 Schouwburg Amstelveen 1 151 -            Chaos van 2020
14-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
14-nov-20 Theater de Purmaryn 1 207 -            Chaos van 2020
16-nov-20 Ainsi 1 127 -            Chaos van 2020
16-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
17-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
17-nov-20 Ainsi 1 127 -            Chaos van 2020
19-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
19-nov-20 De Lindenberg 1 150 -            Chaos van 2020
20-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
20-nov-20 Deventer Schouwburg 1 220 -            Chaos van 2020
21-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
21-nov-20 Meervaart 1 275 -            Chaos van 2020
24-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
24-nov-20 Parktheater Eindhoven 1 100 -            Chaos van 2020
25-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
25-nov-20 Musis Sacrum / Schouwburg Arnhem 1 80 -            Chaos van 2020
26-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
26-nov-20 Theater aan het Spui 1 80 -            Chaos van 2020
27-nov-20 Vaduzdijk, winkelpand 1 50 -            Chaos van 2020
27-nov-20 Theaters Tilburg 1 165 -            Chaos van 2020

Totaal 112 17.489 3.437
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Betaalde lezing of inleiding

2-mrt-20 Berlijnplein 526 1 40                5                1 Chaos van 2020

30-mrt-20 Berlijnplein 526 1 40 -            -            Chaos van 2020

20-jan-20 Berlijnplein 526 1 20                8                1 Graven

3-feb-20 Berlijnplein 526 1 20                5                1 Graven

16-mrt-20 Berlijnplein 526 1 20 -            -            Graven

20-apr-20 Berlijnplein 526 1 20 -            -            Graven
19-jul-20 Digitaal 1 23              -            Graven
2-aug-20 Digitaal 1 89              -            Graven
3-okt-20 Bibliotheek Neude 1 30 -            -            Grens

6-jan-20 Berlijnplein 526 1 40               39              20 Roos & Ariadne

10-feb-20 Berlijnplein 526 1 60               21              18 Roos & Ariadne

17-feb-20 Berlijnplein 526 1 60                3                1 Roos & Ariadne

Overig

11-okt-20 Digitaal 1               70 Chaos van 2020

18-okt-20 Digitaal 1               46 Chaos van 2020
3-sep-20 Digitaal 1 20              De Futuristen ism Studium Generale
4-sep-20 Digitaal 1 89              De Futuristen ism Studium Generale
5-sep-20 Digitaal 1 254            De Futuristen ism Studium Generale
6-sep-20 Digitaal 1 99              De Futuristen ism Studium Generale
4-mei-20 Digitaal 1 100            Graven
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Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties:

Circuit Klein/Midden Groot Totaal

Bedrag gemiddeld subsidie per 

prestatie
1.250€                   3.500€                   

Aantal subsidiabel tot en met 

verslagjaar
164                       52                         216                       

Aantal gerealiseerd tot en met 

verslagjaar
334                       22                         356                       

Aantal gerealiseerd tot en met 

verslagjaar (herverdeeld)*
334                       27                         361                       

Eventuele onderprestatie tot en met 

verslagjaar
nvt 25                         25                         

Tegenwaarde eventuele 

onderprestatie
-€                      87.500€                87.500€                

* Met goedvinden van het FPK zijn de 5 grote voorstellingen die nog niet gepland stonden 

meegenomen bij de herverdeling, conform FPK richtlijnen inzake coronacoulance.
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