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Inleiding 
 
Over elk jaar kan natuurlijk gezegd worden dat het niet ging zoals je had verwacht (en het is 
maar goed ook, dat iets niet gaat zoals je verwacht) maar over het jaar 2020 kunnen we op 
z’n minst zeggen dat het nogal onvoorspelbaar was. In ieders geheugen zijn het jaar 2020 
en het coronavirus innig met elkaar verbonden. Niet eerder in de afgelopen decennia 
werden onze individuele levens zo ingrijpend bepaald door één gebeurtenis, door één 
wezen dat een onwaarschijnlijke reeks gebeurtenissen in gang zette. En ook al hebben we 
dit jaar allemaal hetzelfde meegemaakt, we hebben het allemaal ook totaal anders ervaren. 
Dat merken we ook binnen ons collectief. Het afgelopen jaar, en ook het aankomende jaar 
zijn grote oefeningen in zorg voor elkaar, in leren omgaan met onvoorspelbaarheid en 
kunnen openstaan voor nieuwe mogelijkheden die deze situaties ook biedt. Begin 2020 
dienden we een meerjaren-aanvraag in waarin we schreven:  
‘Vanuit de overtuiging dat we moeten zoeken naar wat ons als mensen bindt zonder de 
waarde van het verschil uit het oog te verliezen, maakt BOG. compromisloos, eigenzinnig en 
open theater voor de zoekende mens anno nu.’  
Afgelopen jaar hebben we aan den lijve ondervonden dat we inderdaad pal achter deze 
artistieke visie staan, en dat nu, en de komende jaren precies hierom vragen: verbinding met 
oog voor het verschil.  
 
De steunmaatregelen maakten het mogelijk dat BOG. alle medewerkers, stagiairs en 
freelancers die betrokken waren bij TAL., wat onze grootste productie tot nu toe zou worden, 
heeft kunnen vergoeden. Dat was ongelofelijk belangrijk, naast het zorgen voor elkaar in 
woorden en aandacht. Het zorgde er ook voor dat we ons gesteund voelden in het zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden en weggaan van gebaande paden zoals het maken van een 
online TAL.kshow en een programma opzetten voor het Peepshow Palace Festival.   
 
De toekenning van de meerjarige subsidie door het Fonds Podiumkunsten en uiteindelijk 
ook door het Amsterdams Fonds voor de Kunsten voor de periode 2021 - 2024 was één van 
de spannendste momenten van het jaar. We waren ook ontzettend blij om tijdens het 
monitorgesprek van het Fonds Podiumkunsten te horen dat het werk en de werkwijze van 
BOG. zeer gewaardeerd worden. Dit vertrouwen geeft ons extra energie om de komende 
jaren te doen wat ons waardevol lijkt.  
 
 
 
 
 
  



 
 

1. Activiteiten  
 
1.1 Tournee Under Pressure  
In januari 2020 speelde Under Pressure in de grote zaal van Utrecht, Rotterdam, Delft, 
Amsterdam en Tilburg. De zo goed als uitverkochte schouwburg in Amsterdam was een te 
gek hoogtepunt. In Tilburg is de tour mooi afgesloten met een feest na afloop met het 
voltallige personeel van Het Zuidelijk Toneel. Het maken van deze af en toe wat 
megalomane samenwerking vergde veel energie maar heeft de band met Het Zuidelijk 
Toneel ook versterkt doordat er nog nooit zo intensief was samengewerkt. Er heeft een 
evaluatie plaatsgevonden met alle betrokkenen van het artistieke team waarbij de sterke en 
zwakke punten van het proces zijn besproken. De montagetijd was te kort. Een ander punt 
bij de evaluatie was de soms stroeve artistieke samenwerking door een verschil in stijl. Voor 
een volgende grote co-productie zoals Het Toerisme Project dat in 2023 op stapel staat is 
het wijs om beter vast te leggen hoe we artistiek te werk zullen gaan en samenwerken.  
 
1.2 Tournee KID.  
In februari 2020 hebben we de voorstelling KID. hernomen voor een tournee in België. De 
rollen van Judith en Lisa werden vervangen door Sanne en Imke Smit. De voorstelling was 
wederom een succes en het is fijn dat die zo nog een tweede leven kreeg. Er kwam 
interesse voor de voorstelling van een jeugdtheaterfestival uit Chili. Helaas heeft Covid-19 
roet in het eten gegooid en moesten de geplande speelbeurten afgezegd worden.  
 
 
1.3 TAL. en TAL.kshow  
Begin april 2020 begonnen we met het creatieproces van TAL., onze nieuwe voorstelling 
over taal voor tien spelers, in samenwerking met componist Jens Bouttery. TAL. zou in 
première gaan in juni op Holland Festival 2020. Covid-19 had in maart zijn intrede gedaan in 
Europa. Het was bij de start van de repetitieperiode nog niet duidelijk dat in levende lijve 
voor publiek spelen niet mogelijk zou zijn en dat Holland Festival, zoals vrijwel alle festivals, 
zou worden afgelast.  
Tijdens het creatieproces van TAL., dat deels online en deels in een repetitieruimte 
plaatsvond, ging er veel aandacht naar het afwegen van verschillende scenario’s voor hoe 
de voorstelling vorm kon krijgen, waarop we vervolgens alsnog moesten improviseren. Dat 
was vermoeiend en slokte veel energie op die we liever aan artistiek werk hadden besteed. 
Maar het overwegen van een podcast / livestream / boek / album zorgde ook voor boeiende 
gesprekken over de basis van theater en het belang van fysieke nabijheid van publiek voor 
ons. Het sluiten van scholen en kinderopvang noodzaakte ons om halftijds te werken 
waardoor we slechts een deel van de partituur hebben kunnen schrijven. Dat, samen met de 
afgelasting van Holland Festival in fysieke vorm, bracht ons in mei ertoe om de repetities 
met de vijf gastspelers en het afmaken van de voorstelling, te verplaatsen naar de 
lente/zomer van 2021. Desalniettemin bood de online editie van Holland Festival ons wel de 
mogelijkheid om een artistiek experiment te doen in de vorm van een video-interview. Met 
regisseur Suze Milius, die aan TAL. meewerkt, hebben we in juni 2020 voor HF de video 
TAL.kshow gemaakt, waarin we een inkijk geven in het creatieproces van TAL.. Een 
interview met de makers loopt soms onmerkbaar over in fragmenten uit de voorstelling wat 
een bijzonder leuke mengvorm oplevert van creatie en reflectie, van kunst en gesprek.  



 
 

TAL.kshow maakte deel uit van de programmering van de online editie van Holland Festival 
en is behoorlijk goed bekeken. Zo was de samenwerking met Holland Festival alsnog zowel 
artistiek als qua publieksbereik wel relevant.    
Dankzij de steunmaatregelen van de overheid hebben we het team ook kunnen vergoeden 
en kan het merendeel volgend jaar meewerken aan het vervolg van TAL..  
 
 
1.4 Peepshow Palace 
Begin april 2020 benaderde theatergezelschap De Warme Winkel ons met hun initiatief voor 
het bouwen van een peepshow-theatersetting waarin het publiek, geheel coronaproof, 
rondom het podium vanuit zijn eigen hokje de voorstelling ziet. De Warme Winkel vroeg 
BOG. niet alleen om te spelen, maar ook als partner mee de programmering in te vullen van 
het Peepshow Palace Festival (PPF) in juli en augustus in de Brakke Grond. Tussen 17 en 
30 augustus hebben we zelf de voorstellingen BOG. en FIK gespeeld, die speciaal voor 
deze ronde setting zijn herwerkt. Daarnaast hebben we artiesten uitgenodigd om te spelen. 
Dit waren artiesten met wie we eerder hadden gewerkt, die afgelopen maanden of jaren aan 
iets hebben gewerkt dat nog niet of nauwelijks met een publiek kon worden gedeeld. De 
laatste dag van het PPF werd afgesloten met een Bonte Avond waaraan verschillende 
artiesten meededen. In twee weken hebben er dertien verschillende theatergezelschappen 
en muziekgroepen gespeeld, de artiesten van de Bonte Avond niet meegerekend, 
aangezien dat een soort samengesteld collectief was van vier verschillende gezelschappen / 
ensembles aangevuld met externe spelers. De verschillende door ons uitgenodigde artiesten 
waren allemaal zeer blij om te kunnen spelen.   
Het hermaken van BOG. een poging het leven te herstructureren en FIK. in de ronde setting 
van het PPF, had een artistieke meerwaarde voor ons als gezelschap. Het gaf ons veel 
energie en inspiratie voor toekomstige projecten. De nieuwe versies van deze voorstellingen 
werden duidelijk ook door het publiek erg gewaardeerd.  
Behalve dat het PPF een vrolijke speelmogelijkheid was in een totaal onzeker jaar, was het 
ook een leerzame samenwerking met De Warme Winkel.  
 
 
1.5 ALL. op het Theaterfestival  
De voorstelling ALL. solo by Lisa Verbelen werd dit jaar geselecteerd voor het Vlaams 
Theaterfestival. Uit het juryrapport: 

Af en toe voel je de autobiografie door het kunstwerk schemeren, maar nooit gebeurt 
dat opdringerig. Verbelen doet niet aan anekdotiek, daarvoor beheerst ze haar media te 
superieur. Dat blijft de kracht van BOG., en bij uitstek ook van Verbelen: om de grote 
levensvragen niet terug te brengen tot hun particuliere variant, maar ze open te trekken tot 
abstracte parameters die voor iedereen leesbaar en invoelbaar zijn: tijd, ruimte, licht, klank. 
Met in het midden daarvan: een zingende, zoekende mens. Wie de meest complexe 
levensvragen weet samen te ballen in zo’n schijnbaar eenvoudige theatertaal, is een 
kunstenaar van grote klasse. 

Op 3 september 2020 opende ALL. het festival in de grote zaal van het Kaaitheater voor 100 
mensen met mondkapjes en ruimte tussen elkaar. Roos en regisseur Suze Milius waren ook 
aanwezig voor de broodnodige hulp en als team lukte het ondanks technische problemen 
om alles op tijd af te krijgen. Een ervaring om trots op te zijn.  



 
 

1.6 Fast Forwardtraject van Lisa Verbelen 
Begin 2020 kreeg Lisa de toekenning van het FPK om het Fast Forward traject in te gaan. 
Dit traject is bedoeld om duurzame relaties op te bouwen in het buitenland mbt het solowerk 
van Lisa. Vanwege de corona crisis liep en loopt dit traject anders dan verwacht. Er kon 
minder of niet gereisd worden en ook is het absoluut niet het moment om nieuwe contacten 
te leggen in het buitenland want niemand wist (en weet) dit jaar wat de toekomst brengt.  
We hebben de plannen naar wat mogelijk was veranderd. Lisa is in het najaar twee keer drie 
weken op residentie geweest in Noord-Frankrijk en heeft in Brussel bij het Kaaitheater een 
tweeweekse residentie gedaan met scenograaf Stefan Jakiela. Er is een samenwerking 
opgestart met Brusselse muzikant Hendrik Lasure. Er is dus wel degelijk artistiek 
vooronderzoek gedaan voor de nieuwe solo TWO. Dat was fijn en vruchtbaar, de plannen 
liggen nu klaar, in de ijskast, tot begin 2022 wanneer TWO. gemaakt zal worden. 
Qua nieuwe contacten leggen in het buitenland zitten we nu in een voorbereidende fase, 
wachtend tot de crisis een beetje over is. We hebben een contactpersoon in Tsjechië en we 
verdelen onderling de taken om organisaties en theaters te benaderen. We hebben het 
Fonds Podiumkunsten op de hoogte gebracht van de noodzakelijke veranderingen wegens 
de epidemie, de einddatum van het traject staat nu op eind 2022.  
 
In het kader van Fast Forward zou Lisa ONE. en ALL. spelen en een workshop geven in 
Roemenië. Dit is vervangen door een online workshop die Lisa en Roos samen in het najaar 
hebben gegeven. De relaties met dit theater zijn goed en houden we graag warm. Lisa en 
Roos hadden de workshop goed voorbereid en daar hebben ze veel van geleerd. Alles ligt 
nu klaar om in in de toekomst workshops te kunnen geven over muzikale dramaturgie.   
 
 
 
2. Publiek en marketing  
 
We begonnen 2020 in de grote zalen van de schouwburgen met de tournee van Under 
Pressure. Daarna ontvingen we publiek op onze zelfgebouwde tribune in de kleine zalen in 
België met de reprise tournee van KID.. Vervolgens gaven we voor een online publiek een 
voorproefje van onze nieuwe voorstelling TAL. tijdens de digitale editie van Holland Festival 
2020. In de zomer opende de deuren van een coronaproof theater waar BOG. twee weken 
heeft kunnen spelen en voorstellingen heeft geprogrammeerd. En tot slot mocht Lisa met 
haar voorstelling ALL. het Theaterfestival in Vlaanderen openen. Het was een bijzonder jaar 
waarin wij en het publiek op heel verschillende manieren met elkaar in contact zijn gekomen, 
een jaar waarin we ons allemaal steeds hebben moeten aanpassen aan nieuwe situaties.  
 
In de jaarrekening in model V is te zien dat we het doel van totaal 180 speelbeurten in vier 
jaar tijd behaald hebben. We hebben de afgelopen jaren 190 voorstellingen gespeeld, 
waarvan 19 in de grote zaal. Dat is iets wat we vier jaar geleden niet verwacht hadden.  
 
 
2.1 Prestatiegegevens 
In 2020 hebben we 27 voorstellingen in het theater gespeeld en 2 voorstellingen online 
gemaakt. Daarnaast hebben we tijdens de BOG. weken in het Peepshow Palace Festival 18 
voorstellingen en concerten geprogrammeerd van andere artiesten. Het einde van 2020 



 
 

sloten we nog af met het lezen van de toneeltekst De Jossen van Tom Lanoye in de 
Bibliotheek van Utrecht. In totaal bereikten we hiermee 3424 bezoekers en 2614 online 
bezoekers.  
Er stonden reeds 13 voorstellingen gepland die helaas afgelast zijn vanwege Covid.  
 

Productie Aantal Bezoekers 
 

Under Pressure 5 1225  

KID. 8 653  

Peepshow Palace      

    FIK.  3 139  

    BOG.  8 277  

    Bonte Avond 1 86  

    Geprogrammeerd 18 758  

ALL. 2 240  

Afgelast i.v.m. Covid      

   TAL.  12 0  

   DAM.  1 0  

       

Totaal  58  3378   

       

Online       

   TAL.kshow 1 1162  

   Radio Futura 1 1482  

Totaal 2 
 

2644 
 

 
In de grote zalen bereikten we gemiddeld 209 bezoekers per voorstelling en in de kleine zaal 
gemiddeld 50 bezoekers per voorstelling. Op het Online Holland Festival was TAL.kshow 
één van de best bekeken programma’s met 1162 views op YouTube.  
Het aantal fysieke bezoekers ligt vele malen lager dan we hadden voorspeld dit jaar door de 
maatregelen en afgelaste voorstellingen. Het is dan ook niet mogelijk om een eerlijke 
vergelijking te maken met eerdere jaren en doelstellingen.  
 
 
2.2 Publieksbereik- en ontwikkeling 
In een jaar waarin ontmoetingen in het theater veelal naar online omgevingen werden 
verplaatst, hebben we toch een groot deel van de bezoekers in de theaters mogen 
ontvangen omdat de tournee van Under Pressure en KID. in januari en februari 
plaatsvonden. We hebben dit jaar publiek in de grote zalen, kleine zalen en online 
ontvangen.  
 
Under Pressure  
Met Under Pressure hadden we het verlangen om de toch wat stoffige schouwburgen te 
ontsluiten voor een jonger publiek en dat lijkt achteraf zeer geslaagd. In de schouwburgen 
waar we speelden waren de programmeurs zeer tevreden dat er een publiek in de zaal zat 
dat ze niet vaak zagen. Vooral ITA in Amsterdam (444 bezoekers) en de laatste voorstelling 
in Tilburg werden goed bezocht, omdat onze vaste partners en eigen achterban goed 
hadden gemobiliseerd. In Leeuwarden hebben we helaas de voorstelling moeten afzeggen. 



 
 

Zowel Nineties als BOG. hebben in Leeuwarden weinig publiek opgebouwd. Het was 
moeilijk om vanuit het niets een grote zaal vol genoeg te krijgen. Over het algemeen waren 
we voor onze eerste grote zaal voorstelling erg tevreden over de opkomst.  
 
KID.  
De reprise van KID. werd bezocht door 653 bezoekers. Gemiddeld 81 bezoekers per 
voorstelling wat neerkomt op een bezettingsgraad van 54%. Daar komt bij dat KID. een 
bijzondere publieksopstelling heeft, waarbij ouders en kinderen gescheiden van elkaar 
plaatsnemen en de capaciteit van 2 x 75 bijna nooit helemaal benut kan worden. Vanwege 
de positieve recensies en publiciteit rond de première in 2017 was het voor theaters 
makkelijk om in de voorverkoop aandacht te creëren voor KID.. De reprise speelden we 
voornamelijk voor een Vlaams publiek.  
 
TAL.(kshow) 
Vanwege de coronacrisis werd het Holland Festival afgelast en daarmee ook de première 
van TAL. net als de rest van de tournee. Gedurende het creatieproces heeft het publiek TAL. 
zien veranderen van een voorstelling naar mogelijk een album naar TAL.kshow, een 
praatprogramma over taal waarin publiek een inkijk kreeg in de creatie van de voorstelling. 
We kregen veel persaandacht en interviews, vanwege het niet doorgaan van ons debuut op 
Holland Festival. Daarnaast waren partners Holland Festival, De Brakke Grond, Het Zuidelijk 
Toneel en ook de tennisclub waar we in eerste instantie zouden spelen belangrijk in het 
bereiken van het publiek. 50 nieuwe BOG. leden hebben zich aangemeld via HF en andere 
wegen. We hopen hiermee nieuw vast publiek te hebben aangetrokken en het publiek (1162 
views online) met het voorproefje TAL.kshow warm te hebben gemaakt voor de voorstelling 
die TAL. in 2021 gaat worden.  
 
Peepshow Palace Festival  
In totaal trokken de door ons geprogrammeerde voorstellingen in het Peepshow Palace 
1260 bezoekers. Dat komt neer op een bezettingspercentage van 42%, we hadden gehoopt 
op een bezettingsgraad van 75%.  
De verschillende concerten en voorstellingen trokken grotendeels verschillend publiek: de 
bezoekers van bijvoorbeeld de band Spill Gold waren duidelijk andere bezoekers dan die 
van de Belgische theatermaker Mathieu Charles. Dat hadden we ook verwacht en is ook een 
meerwaarde van verschillende soorten kunstenaars programmeren. In die twee weken 
zagen we zowel liefhebbers van popmuziek als van teksttheater. We hebben gezorgd door 
middel van een blokkenschema en gecombineerde advertenties dat het gehele programma 
werd aangekondigd als festival.  
 
 
 
  



 
 

3. Organisatie 
 
3.1 Collectie 
Het team van BOG. is structureel groter geworden, Eva en Frédérique zijn nu ook in dienst. 
Hierdoor komen de dagelijkse taken die horen bij het runnen van een stichting minder bij de 
directie terecht. De directie kan zich daardoor meer bezig houden met de grote lijnen, lange 
termijn doelen en het artistiek gesprek.  
In een werksessie hebben we volgens ‘de methodiek van de hand’ alle taken en 
verantwoordelijkheden opgelijst en inzichtelijk gemaakt. Wonderbaarlijk klikten onze 
verlanglijstjes in elkaar. Samen maakten we een nieuw overzicht, een nieuwe taakverdeling 
en maakten we inzichtelijk wat we allemaal doen en wat we leuk vinden. We kunnen 
hierdoor met kortere lijnen en in subgroepjes werken. Dit werkt inspirerend en efficiënt. Deze 
werksessie willen we eens per jaar herhalen.  
We hebben ook een jaarplanning opgesteld met vaste evaluatiemomenten, artistieke 
onderhoudsgesprekken en deadlines voor verkoop en subsidieaanvragen.  
In november zijn we gestart met het ontwikkelen van een nieuwe website. Frédérique heeft 
hier de leiding over en in mei 2021 gaat de nieuwe website online.  
In samenwerking met EM-cultuur hebben we het beheer van het ledenbestand 
geprofessionaliseerd.  
 
Vast personeel per:                                                              1-1-2020      1-1-2021 
Anne Baltus   Zakelijk Leiding   0,7 FTE 0,8 FTE 
Roos Euwe   Artistiek Leiding / Dramaturg  0,5 FTE 0,5 FTE 
Judith de Joode  Artistiek Leiding / Maker                0,5 FTE 0,5 FTE 
Benjamin Moen  Artistiek Leiding / Maker                 0,5 FTE           0,5 FTE 
Sanne Vanderbruggen Artistiek Leiding / Maker                 0,5 FTE       0,5 FTE 
Lisa Verbelen                   Artistiek Leiding / Maker                 0,5 FTE      0,5 FTE 
Eva Banning          Productie / Zakelijk assistent    0,4 FTE 
Frédérique Donker         Marketing (per 1-4-21)    0,3 FTE 
Totaal:                                                                                       3,2 FTE          4,0 FTE 
 
Meerjarige aanvragen   
Eind 2019 en begin 2020 werkten we aan onze tweede meerjarige subsidieaanvraag voor 
het Fonds Podiumkunsten en voor het eerst deden we ook een aanvraag voor meerjarige 
subsidie bij het AFK. Door omstandigheden hebben we de aanvraag met een kleiner team 
dan gepland moeten schrijven. Hierdoor verhoogde de werkdruk voor vier van de zes 
kernleden. Onder de bezielende leiding van Paul Slangen en met de kritische blik van het 
bestuur is het gelukt om twee goede aanvragen de deur uit te doen, die beide zijn 
gehonoreerd. Het extra werk dat dit heeft opgeleverd is volledig vergoed door BOG.. Het 
positieve aan deze situatie is wel dat, uit noodzaak, de gebruikelijke rolverdeling bij het 
schrijven van aanvragen werd losgelaten en er meer collectief is gewerkt.  
 
Huisvesting 
Sinds dit voorjaar is BOG. samen met gezelschap De Warme Winkel initiatiefnemer van een 
theaterbroedplaats, genaamd De Sloot. Hiervoor wordt een aparte stichting opgericht waarin 
een deel van de directie van BOG. en De Warme Winkel in het bestuur plaatsnemen met 
daarboven een onafhankelijke Raad van Toezicht.  



 
 

Vanaf juni 2021 zal BOG. in De Sloot kantoorruimte en repetitieruimtes huren, maar ook af 
en onaf werk tonen. Door nauw betrokken te zijn bij De Sloot vestigt BOG. zich steviger in 
Amsterdam en engageert ze zich om de kunstscene levendig te houden. In 
overeenstemming met het bestuur wordt ieder van BOG. een aantal uur per week om niet 
gedetacheerd voor De Sloot. Januari 2022 zal De Sloot openen voor publiek.    
De Sloot wordt een open huis van/voor kunstenaars in Amsterdam, niet alleen een plek waar 
kunstenaars werk kunnen ontwikkelen en experimenteren maar waar ze hun werk ook 
kunnen tonen aan publiek. Er komt een volwaardige vlakke vloer theaterzaal, een kleine zaal 
die ook als repetitiestudio dienst kan doen, drie grote repetitieruimtes, een decorwerkplaats 
en een veelvoud aan studio’s waarin makers van verschillende generaties én groepen met 
enige bekendheid hun werk kunnen ontwikkelen en van context kunnen voorzien. 
 
 
3.2 Code Cultural Governance 
Principe 1: Governance 
We passen de code toe. We hebben in 2016 een bestuursreglement opgesteld en in februari 
2020 herzien met de voorzitter. Jaarlijks presenteren we onze jaarrekening en het 
jaarverslag op de website en zorgen we dat alle overige informatie up-to-date is.  
 
Principe 2: Besturingsmodel 
Als kleine organisatie hanteren we een directie-bestuur model. Het bestuur is nauw 
betrokken bij het ontwikkelen van het beleid van de organisatie. Jaarlijks wordt er 
gereflecteerd door het bestuur zelf en samen met de directie op de werkwijze van dit model 
en scherpen we de werkwijze of vergadermethoden aan.  
 
Principe 3: Bestuur 
Het bestuur is altijd op de hoogte van de eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving 
omtrent de codes. Bij wijzigingen komt het als punt op de agenda en wordt het vervolgens 
een actiepunt.  
Per kwartaal worden de (financiële) risico’s besproken en kijken we waar en hoe we ze 
kunnen ondervangen. Het bestuur bevraagt ons als directie kritisch en kijkt realistisch welk 
stappenplan we gaan uitvoeren en hoe we het risico zoveel mogelijk kunnen indekken. We 
hebben veel gesproken over de consequenties van de coronamaatregelen op dit moment en 
in de nabije toekomst.  
Het bestuur stelde ook vragen bij de rol van BOG. in de samenwerking met De Warme 
Winkel ten behoeve van de broedplaats. Dat betekende dat er in de tweede helft van het 
jaar extra vergadermomenten hebben plaatsgevonden. In de vergaderingen en aanvullende 
gesprekken werden verdere kansen en risico’s benoemd en besproken.  
 
Principe 4: Bezoldiging 
De bezoldiging van de directie bestaat uit een vast salaris gebaseerd op de CAO toneel en 
dans 2020-2021. De artistieke en zakelijke directie had een contract voor de periode januari 
2017 tot en met december 2020. Met de honorering van de subsidie in het nieuwe 
kunstenplan 2021 - 2024 zijn er nieuwe contracten voor onbepaalde tijd afgesloten met de 
directie. De directie is voor de komende jaren in een hogere salarisschaal (VIII) geplaatst, 
die beter overeenkomt met de ervaring en verantwoordelijkheden.  



 
 

Bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen zullen in onze organisatie in deze omvang 
niet van toepassing zijn. Mocht het ooit voorkomen dan hanteren we de Wet Notering 
Topinkomens.  
 
Principe 5: Taken bestuur 
We hebben een bestuursreglement opgesteld waarin de taken zijn vastgelegd en herzien in 
februari 2020. Vooraf aan iedere bestuursvergadering schrijft de directie een verslag van de 
afgelopen periode aan het bestuur. Na afloop van de bestuursvergadering worden de 
besluiten en acties vastgelegd in de notulen. Het bestuur van BOG. heeft een adviserende, 
bevragende en controlerende rol naar het collectief toe.  
 
Principe 6: Deskundigheid en samenstelling 
In 2020 is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd, De bestuursleden en de 
directieleden hebben tijd gestoken in goede samenwerking en communicatie. Met het 
schrijven van de meerjarige subsidieaanvragen en het onderschrijven van de nieuwe Code 
Diversiteit en Inclusie, is duidelijk geworden dat BOG. op het vlak van diversiteit en inclusie 
meer expertise in het bestuur zou willen. Met het aftreden van zowel de voorzitter als 
secretaris in 2021 is er het afgelopen jaar ook besproken welke expertise daarmee uit het 
bestuur verdwijnt en waar er nood aan is.  
In de eerste bestuursvergadering van 2021 heeft het bestuur Pien van Gemert als voorzitter 
benoemd ter vervanging van Ingejan Ligthart-Schenk.   
De vacature voor een algemeen lid en een penningmeester zijn begin 2021 openbaar 
gemaakt en er is reeds contact met potentiële nieuwe bestuursleden. Tarik Yousif zal 
vanwege een nieuwe baan moeten aftreden als bestuurslid per 30 april 2021, dat is helaas 
eerder dan voorzien. 
 
                 Aangesteld   Aftreden    
Pien van Gemert - Lid / Voorzitter     09-12-19   09-12-23   eerste termijn   
Ingejan Ligthart-Schenk - Voorzitter   06-11-13   18-01-21   tweede termijn 
Paul Titshof - Penningmeester   14-02-14   14-02-22   tweede termijn 
Ton van der Meer - secretaris     14-10-13   14-10-21   tweede termijn 
Tarik Yousif - lid     09-12-19   30-04-21   eerste termijn 
 
Principe 7: Vergoeding leden bestuur 
Het bestuur van BOG. is onbezoldigd.  
 
Principe 8: Onafhankelijkheid 
Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en 
van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders en als goede toezichthouders 
en adviseurs van de directie.  
Bij twijfel aan belangenverstrengeling, komt dit ter sprake in de bestuursvergadering en 
wordt daarover een besluit over genomen.  
Leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende 
functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of 
anderszins.  
De penningmeester Paul Titshof is een aangetrouwde oom van Benjamin Moen. In overleg 
met het bestuur en Cultuur-Ondernemen geven we de volgende toelichting: deze familiaire 
relatie heeft in het verleden nog nooit problemen opgeleverd en we verwachten dat ook niet 



 
 

in de toekomst. Paul Titshof is een ervaren penningmeester, die zeer waardevol is voor de 
stichting. Hij handelt professioneel en neemt zijn functie zeer serieus. Mocht er onverhoopt 
een conflict of belangenverstrengeling ontstaan, dan zal Paul Titshof per direct een stap 
terug doen en uittreden uit het bestuur. Zijn termijn loopt af begin 2022, we zullen bij een 
volgend intreden geen familiaire relaties meer aangaan. 
Er staan geen toezichthouders op de loonlijst en/of worden als freelancer betrokken bij de in 
uw ondernemingsplan opgenomen activiteiten. 
Principe 9: Financieel verslag en risicobeheer 
Ondanks dat we een realistisch dekkingsplan hebben gemaakt van de verkoop, 
publieksinkomsten, co-productiebijdragen en overige financiering, zijn we deels afhankelijk 
van externe factoren om de beoogde resultaten te behalen. We moeten daarom onder 
andere rekening houden met tegenvallende bijdragen van co-producenten of fondsen, maar 
ook met beperkte inkomsten uit het spelen van voorstellingen vanwege afgelaste festivals en 
in 2021-2022 een overaanbod in de reguliere theaters en op festivals. Door de kosten in 
onze begrotingen te delen met meerdere partners, beperken we de risico’s.  
Het bestuur en de zakelijk leider hebben over het bovenstaande nauw contact en 
overleggen tenminste éénmaal per jaar met de externe accountant. Er wordt gesproken over 
de jaarrekening en over het risicobeheersing- en controlesysteem. 
 
 
3.3 Code Diversiteit en Inclusie 
BOG. is zich er het afgelopen jaar weer stevig bewust van geweest dat wij een collectief met 
vier witte makers/spelers zijn. De samenstelling van de kerngroep zal niet snel veranderen. 
Wel kunnen we een inclusieve werkvloer creëren door met mensen te werken in onze 
voorstellingen die allerlei diverse achtergronden hebben. Voor onze voorstelling TAL. over 
taal werken we met vijf tweetalige gastacteurs. Deze zoektocht naar meertaligheid, die 
inhoudelijk ingegeven is, zorgt er direct voor dat er ook spelers met een biculturele 
achtergrond op het podium zullen staan.  
 
BOG. zoekt voor de periode 2021-2024 vier nieuwe bestuursleden. Omdat we vooralsnog 
een vrij homogeen bestuur hadden zijn we voor de zoektocht naar nieuwe bestuursleden 
actief op zoek gegaan naar meer verschillende mensen. Ons bestuur was overwegend man 
en bevatte daardoor een redelijk mannelijke energie, dat is de reden dat we per januari 2021 
een vrouw hebben aangesteld als voorzitter van het bestuur. We zijn momenteel op zoek 
naar een persoon met expertise op diversiteit en inclusie. Behalve dat er gericht wordt 
gezocht en mensen worden benaderd, hebben we ook de bestuursvacature op Trickle 
geplaatst. Dit is een vacaturebank voor anoniem solliciteren. Zij helpen bedrijven en 
organisaties aan een diverse en inclusieve werkvloer. Anoniem solliciteren betekent dat alle 
persoonsgegevens van een sollicitant achterwege worden gelaten. Zo wordt de keuze op 
een nieuw bestuurslid dus gebaseerd op kwaliteiten en ervaring. We hopen hiermee ook een 
doelgroep aan te spreken buiten ons eigen netwerk. Trickle zet zich ook in om inclusiviteit 
binnen een bedrijf te behouden door het aanbieden van diversiteitstrainingen. Dat is wellicht 
een goede optie om met alle BOG.leden en met het nieuwe bestuur te ondernemen.  
 
Een belangrijk onderdeel van BOG.’s werk is het ledenbestand en in ons vierjarenplan 
(2021-2024) formuleerden we als doel een gerichte uitbreiding op artistiek-inhoudelijk en 
cultureel niveau. Niet zozeer de hoeveelheid leden telt, maar des te meer de 
verscheidenheid van perspectieven binnen deze groep. Nu is het ledenbestand een 



 
 

afspiegeling van ons publiek maar we willen naar een afspiegeling van de wereld waarin we 
leven. Uit een analyse van ons ledenbestand is gebleken dat er veel diversiteit is in leeftijd, 
gender en opleidingsniveau. Op vlak van culturele diversiteit is ons ledenbestand vooralsnog 
te homogeen en zien wij vanuit ons werk de inhoudelijke noodzaak tot diversifiëring. Door de 
covid-crisis zijn we in 2020 niet goed in staat geweest om dit doel te behalen. Een stuwende 
factor om dit in de toekomst wel te laten slagen is onze toekomstige nieuwe werkplek, 
Theaterbroedplaats de Sloot. Deze broedplaats ligt vlakbij station Amsterdam Sloterdijk. De 
buurten die rondom de broedplaats liggen zijn  Bos en Lommer, een groot deel van 
Slotermeer, de Kolenkitbuurt en Geuzenveld (allen Stadsdeel West/Nieuw-West) en de 
nieuwe woonwijk De Houthavens. In deze buurten wonen veel inwoners met een biculturele 
achtergrond. De buurt is van onmiskenbaar belang in de ontwikkeling van de Sloot en het 
trekken van nieuw divers publiek.  
 
 
3.4 Co-producenten 
Voor Under Pressure werkten we samen met Nineties Productions en Het Zuidelijk Toneel. 
De staart van deze productie viel in 2020 en is goed verlopen.  
De herneming van KID. hebben we in samenwerking met hetpaleis gedaan. Daar is best 
veel tijd in gaan zitten. Logistiek hebben we wat tegenvallers gehad, maar de tour is 
uiteindelijk goed verlopen.  
TAL. hebben we in samenwerking met Het Zuidelijk Toneel gemaakt, daarnaast hebben we 
ook samengewerkt met Het Holland Festival, al was dat geen officiële co-productiepartner. 
Met HZT hadden we goede afspraken en de samenwerking met productie en techniek 
verliep goed. Inhoudelijk gezien misten we de connectie, dit hebben we geëvalueerd en 
gaan we bij de volgende productie betere afspraken over maken.  
Voor het Peepshow Palace Festival werkten we samen met De Warme Winkel en de Brakke 
Grond. De samenwerking verliep meestal goed, als was het soms best lastig om de logistiek 
van drie verschillende voorstellingen op een dag goed te krijgen.  
 
 
3.5 Verkoop 
TAL. hebben we verkocht aan Het Holland Festival, Festival Boulevard en aan Theater 
Kikker / Stadsschouwburg Utrecht. Voordat de lockdown begon hadden we wat moeite TAL. 
te verkopen aan zomerfestivals. We hebben goed ons best gedaan via verschillende 
partners om op Cultura Nova, Zeeland Nazomer Festival of Theater aan Zee te staan, maar 
helaas was dat destijds nog niet gelukt. Uiteindelijk hebben we niet met TAL. kunnen spelen 
en het project in zijn geheel verschoven naar 2021. 
TAL. zal  aankomend jaar helaas niet op het Holland Festival spelen, omdat er een speciale 
editie komt voor hun 75-jarig bestaan en ze niet de hele programmatie van het vorige 
seizoen plaatsen. Vrijwel direct zijn we met Oerol gaan praten om te kijken of TAL. daar 
getoond kan worden. Dat is gelukt. We hebben ook een locatie in Tilburg gevonden en 
daarnaast zijn we nog in gesprek met Festival Boulevard, Theater aan Zee, Zomer van 
Antwerpen en het Kaaitheater in Brussel.   
 
Volgend seizoen maken we BEN., een voorstelling die in vlakke vloer zalen te zien zal zijn. 
De verkoop doen we samen met Het Zuidelijk Toneel en is inmiddels twintig keer verkocht. 
We hebben gemerkt dat de theaters een overvolle planning hebben, maar we zijn blij met dit 
resultaat. Dit jaar zijn we gestructureerd te werk gegaan. Ieder van BOG. had een aantal 



 
 

theaters uitgekozen om te benaderen, daarnaast werd het ook vanuit Het Zuidelijk Toneel 
aangeboden. Alle geïnteresseerde theaters komen bij de zakelijk leider Anne terecht, zij 
maakt vervolgens de planning en de financiële afspraken.  
 
 
3.6 Risico’s 
BOG. is een groei aan het doormaken in exploitatie en personeel. We staan meer op eigen 
benen en zijn minder afhankelijk van co-producenten. We hebben en voelen een grotere 
verantwoordelijkheid. We lopen het risico dat we denken meer te besteden hebben en 
daardoor meer uitgeven. Bovendien brengt corona komende jaren nog veel onzekerheden 
met zich mee. Festivals en theaters moeten scherpere keuzes maken en dat gaat soms ten 
koste van de gezelschappen. We merken ook dat theaters minder hoge uitkoopsommen 
kunnen betalen dan dat wij begroot hebben doordat ze meer moeten programmeren. Het is 
belangrijk dat we de financiën en de te behalen speelbeurten goed en regelmatig monitoren 
samen het bestuur.  
 
Het bestuur wordt aankomend jaar voor 4/5e vervangen, we moeten deze transitie 
zorgvuldig laten verlopen. We moeten daarbij niet alleen de financiële situatie maar ook het 
gesprek over de inhoud met elkaar goed blijven voeren zodat de grondslag van BOG. ook 
voor alle (nieuwe) bestuursleden helder voor ogen is, en we allemaal weten waarom BOG. 
werkt zoals ze werkt.  
 
De makers van BOG. moeten in deze onzekere tijden, waarin we elkaar voornamelijk 
digitaal zien, inhoudelijk de connectie blijven voelen. We moeten daar waakzaam in zijn en 
elkaar de ruimte geven want het werken op afstand kost veel energie en 
doorzettingsvermogen, we proberen dan ook goed op elkaars gemoedstoestand te letten.  
 
 
 
4. Financiën  
 
4.1 Exploitatieresultaat 
Dit jaar is er een klein negatief exploitatieresultaat van 529 euro op een totaalomzet van 
394.948 euro. We teren daarmee iets in op ons eigen vermogen wat nu staat op 52.264 
euro. De omzet is 23.448 euro minder dan begroot voor 2020.  
 
4.2 Baten 
BOG. ontving een meerjarige subsidie in de periode 17-20 van het Fonds Podiumkunsten. 
Dit jaar was het afsluitende jaar en we ontvingen met indexatie totaal dit jaar 144.377 euro 
van het fonds. Daarnaast ontvingen we 85.600 extra corona steun van het FPK en een 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren van 4000 euro . Het was een 
ongelooflijk jaar wat niemand had kunnen voorspellen. Zonder deze extra steun hadden 
onze jaarcijfers er heel anders uitgezien.  
We hebben met deze extra steun de vaste en ingehuurde medewerkers kunnen doorbetalen 
en het is voor een deel gebruikt om de kosten van de BOG.weken in het Peepshow Palace 
te dekken. Een project dat dit jaar wel mogelijk was binnen het kader van de 
coronamaatregelen.  



 
 

Ook heeft de steun de misgelopen publieksinkomsten gedekt en hebben we hierdoor een 
deel van de co-productiebijdrage en baten van de externe fondsen kunnen doorschuiven 
naar TAL. 2021.  
 
Lisa Verbelen heeft van het FPK 62.500 euro ontvangen voor een Fast Forward traject. Dit 
zal plaatsvinden van begin 2020 tot einde 2022. Dit jaar is ze gestart met een eerste 
onderzoek en residenties in het buitenland, hiervoor is nu 12.000 euro uitgegeven.  
Voor TAL. hebben we alle subsidie toegekend gekregen die we hadden aangevraagd. We 
hebben voor het eerst een bijdrage van Prins Bernhard Cultuurfonds mogen ontvangen voor 
een bedrag van 10.000 euro. Daarnaast hebben we een projectsubsidie van het AFK 
gekregen van 35.000 euro. Beide honoreringen laten we in overleg met de fondsen in zijn 
geheel uitkeren in 2021 omdat het project een jaar opgeschoven wordt.  
Fonds 21 gaf ook een positief advies, maar heeft uiteindelijk besloten de aanvraag in te 
trekken, zodat we het in 2021 opnieuw kunnen aanvragen. Dat is inmiddels gebeurd.  
Fonds 21 heeft dit jaar wel nog een bijdrage van 17.000 euro geleverd aan de 
programmering van de BOG.weken in Peepshow Palace in het kader van de speciale 
regeling voor ‘coronaproof’ initiatieven.   
              
 

  Totaal 2020   Begroting 
2020  

 Begroting 
FPK   Totaal 2019  

 Totaal baten  € 394.948 € 426.500 € 347.250 € 404.064 
 Eigen inkomsten  € 152.972 € 227.500 € 176.000 € 249.961 
 % eigen inkomsten  39% 53% 51% 62% 
 Co-producenten  € 45.500 € 71.000 € 87.500 € 106.900 
 waarvan % bijdrage co-producenten  12% 17% 25% 26% 
 Publieksinkomsten  € 67.323 € 109.000 € 61.500 € 73.674 
 waarvan % publieksinkomsten  17% 26% 18% 18% 
 Bijdrage FPK  € 229.977 € 144.000 € 131.250 € 140.603 
 % FPK  58% 34% 38% 35% 
 Bijdrage Overige fondsen  € 17.000 € 47.500 € 60.000 € 40.625 
 % overige fondsen  4% 11% 17% 10% 
 
Alle bovenstaande percentages zijn lager dan eerdere jaren, behalve de bijdrage van het 
FPK. Geheel te verklaren door de gevolgen van de pandemie.  
 
 
4.3 Lasten 
Het FTE voor 2020 was totaal 7,4 FTE, dat is meer dan eerdere jaren door de groei in de 
organisatie en een project met veel spelers. De personeelskosten zijn hoger dan begroot 
doordat Benjamin, Lisa en Sanne voor het schrijven van de meerjaren aanvraag extra uren 
uitgekeerd hebben gekregen. Sanne is dit jaar gedetacheerd naar Frascati Producties en 
Lisa krijgt voor haar Fast Forward traject extra uitbetaald. We verrekenen deze extra 
inkomsten door de persoon in kwestie voor een aantal maanden uit te breiden naar 100% 
loon. Medewerkers Eva Banning en Frédérique Donker zijn meer voor ons gaan werken het 
afgelopen jaar. We hebben alle freelance medewerkers en stagiairs voor het project TAL. 
uitbetaald voor de afgesproken periode. De verhouding beheers- / activiteitenlasten in de 
tabel hieronder zijn nagenoeg onveranderd en in balans.  
  



 
 

 Totaal 2020  Begroting 
2020  

Begroting 
FPK   Totaal 2019  

 Totale lasten         € 399.485 € 426.500 € 347.250 € 391.725 
 Beheerslasten       € 90.132 € 89.000 € 85.000 € 89.122 
 Activiteitenlasten  € 309.352 € 337.500 € 262.250 € 302.602 
 % beheerslasten  23% 21% 24% 23% 
 % activiteitenlasten   77% 79% 76% 77% 
 
 
4.4 Balans 
Fast Forward is een traject dat uit verschillende fasen / jaren bestaat. De einddatum van het 
traject is gezet op 31/12/2022. Dit jaar is er 12.000 euro van gebruikt, de rest 50.500 staat 
op de balans en nemen we mee naar 2021 en 2022.  
Dit zie je terug in de solvabiliteit met een percentage van 32%. Dit is een gezonde 
solvabiliteit. Het geeft een iets vertekend beeld en dat heeft te maken met de 
vooruitontvangen Fast Forward subsidie die als kortlopende schuld op de balans staat. Zo 
ook bij de quick ratio, die komt uit op 1,46 maar is alsnog bovengemiddeld. We kunnen 
concluderen dat Stichting BOG. liquide is met 155.000 euro in kas.  
 
 
 
5. Toekomst  
 
Met veel plannen en met de meerjarige subsidies van het Fonds Podiumkunsten en het 
Amsterdams Fonds voor de Kunsten op zak, beginnen we met veel energie aan 2021.  
We merken ook dat we, door als mensen en als organisatie in 2020 hebben moeten leren 
omgaan met onzekerheden, ons niet overoptimistisch vastklampen aan speeldata die nu 
met potlood in de agenda’s staan. Met het plannen van 2021 zoeken een goede balans 
tussen zekerheden en mogelijkheden, tussen vastigheidheid en flexibiliteit. Die houding is 
mogelijk door de structurele financiering vanuit de overheid en het vertrouwen dat we krijgen 
van de co-producenten en fondsen in onze toekomstige plannen.  
De winter staat in het teken van reflectie en evaluatie met de bestuursvergaderingen van 
januari en maart, met het jaarverslag en jaarrekening. Ook bereiden we nieuwe projecten 
voor, productioneel en inhoudelijk.  
In de lente en zomer maken en spelen we de voorstelling TAL.: de partituur wordt afgemaakt 
en daarna volgen er repetities met de gehele spelersploeg. Vooralsnog staan er try-outs 
gepland in Tilburg en een speelreeks op Oerol, Terschelling. Mogelijk komen daar nog 
voorstellingen bij, afhankelijk van wat de festivals kunnen doen. Aangezien TAL. een 
openluchtvoorstelling zal worden, lijkt het ons waarschijnlijk dat we dit werk kunnen spelen 
voor publiek in een samenleving waarin de virusmaatregelen nog altijd van kracht zijn. 
Het najaar maken we, zoals we hadden voorzien in ons vierjarenplan, de voorstelling BEN.. 
Wijzelf en ook partner Het Zuidelijk Toneel zien geen noodzaak om dit project te 
verplaatsen, ook al betekent het dat we met TAL. en BEN. twee grote projecten kort na 
elkaar realiseren. We kijken ernaar deze voorstelling over identiteit te maken met het 
kernteam van BOG. en met Bianca Vanderschoot als eindregisseur. De première is voorzien 
op 3 december 2021 en de tournee loopt tot en met februari 2022. Momenteel zijn we bezig 
met de verkoop van deze voorstelling en ondanks het overaanbod in dit seizoen van 



 
 

uitgestelde en nieuw gemaakte voorstellingen, zijn we toch al tevreden over de voorlopige 
speellijst van inmiddels twintig speelbeurten.         
 
Komende zomer zullen we onze intrek nemen in broedplaats De Sloot, waar we een aantal 
jaar zullen werken. We zijn erg benieuwd naar hoe deze broedplaats zal ontwikkelen en we 
verwachten de voorstelling BEN. daar in februari 2022 te kunnen spelen.  
 
Ledenbestand 
Het ledenbestand blijft de komende jaren een belangrijk onderdeel van de werkwijze van 
BOG. Door vragen te stellen aan ons ledenbestand verzamelen we verschillende 
perspectieven op het onderwerp van de voorstelling. Op zoek naar de grootste gemene 
deler is een toename van diversiteit in het ledenbestand gewenst, omdat daarmee de 
universele kenmerken van de mens die wij menen te ontwaren aan objectiviteit te winnen. 
We zien het als doel om het ledenbestand uit te breiden op artistiek-inhoudelijk en cultureel 
niveau. Per voorstelling gaan we het ledenbestand verder uitbreiden vanuit de inhoud van 
de voorstelling. De komende jaren willen we ons vooronderzoek verder verdiepen door 
iedere lente en herfst een BOG. ledendag te organiseren. Op deze dagen worden alle leden 
uitgenodigd, ontmoeten ze elkaar en gaan we met elkaar in gesprek over de onderwerpen 
van onze voorstellingen. Ook zullen we een BOG.-leden leesclub organiseren waarbij we 
samen met leden een boek zullen bespreken dat dient als bron voor een voorstelling. 
 
 

 
 
 
  


