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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
KID.
Peepshow Palace
FIK.
BOG.
Bonte Avond
Geprogrammeerd
ALL.
Afgelast i.v.m. Covid
TAL.
DAM.

5
8

1225
653

3
8
1
18
2

139
277
86
758
240

12
1

0
0

Totaal

58

3378

Online
TAL.kshow
Radio Futura

1
1

1162
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:
Anne Baltus
Roos Euwe
Judith de Joode
Benjamin Moen
Sanne Vanderbruggen
Lisa Verbelen
Eva Banning
Frédérique Donker
Totaal:

Zakelijk Leiding
Artistiek Leiding / Dramaturg
Artistiek Leiding / Maker
Artistiek Leiding / Maker
Artistiek Leiding / Maker
Artistiek Leiding / Maker
Productie / Zakelijk assistent
Marketing (per 1-4-21)

1-1-2020
0,7 FTE
0,5 FTE
0,5 FTE
0,5 FTE
0,5 FTE
0,5 FTE

3,2 FTE

1-1-2021
0,8 FTE
0,5 FTE
0,5 FTE
0,5 FTE
0,5 FTE
0,5 FTE
0,4 FTE
0,3 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.

Pien van Gemert - Lid / Voorzitter
Ingejan Ligthart-Schenk - Voorzitter
Paul Titshof - Penningmeester
Ton van der Meer - secretaris
Tarik Yousif - lid

Aangesteld
09-12-19
06-11-13
14-02-14
14-10-13
09-12-19

Aftreden
09-12-23
18-01-21
14-02-22
14-10-21
30-04-21

eerste termijn
tweede termijn
tweede termijn
tweede termijn
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
Totaal baten
Eigen inkomsten
% eigen inkomsten
Co-producenten
waarvan % bijdrage co-producenten
Publieksinkomsten
waarvan % publieksinkomsten
Bijdrage FPK
% FPK
Bijdrage Overige fondsen
% overige fondsen

€ 394.948
€ 152.972
39%
€ 45.500
12%
€ 67.323
17%
€ 229.977
58%
€ 17.000
4%

Begroting
2020
€ 426.500
€ 227.500
53%
€ 71.000
17%
€ 109.000
26%
€ 144.000
34%
€ 47.500
11%

Begroting
FPK
€ 347.250
€ 176.000
51%
€ 87.500
25%
€ 61.500
18%
€ 131.250
38%
€ 60.000
17%

Totaal 2019
€ 404.064
€ 249.961
62%
€ 106.900
26%
€ 73.674
18%
€ 140.603
35%
€ 40.625
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
Totale lasten
Beheerslasten
Activiteitenlasten
% beheerslasten
% activiteitenlasten

€ 399.485
€ 90.132
€ 309.352
23%
77%

Begroting
2020
€ 426.500
€ 89.000
€ 337.500
21%
79%

Begroting
FPK
€ 347.250
€ 85.000
€ 262.250
24%
76%

Totaal 2019
€ 391.725
€ 89.122
€ 302.602
23%
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.
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Inleiding
Financiering
Subsidies uit publieke middelen:
Subsidie FPK
Incidentele subsidie
Totaal

€ 229.977
€ 12.000
€ 241.977

Bijdragen uit private fondsen

€

Totaal subsidies en bijdragen

€ 258.977

17.000

Cultureel ondernemerschap
Exploitatie 2020
In het verslagjaar 2020 is een exploitatieresultaat ontstaan van
Begroot was een resultaat van

€
€
€

(529)
(529)

Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2020
Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2020

€ 52.793
€ 258.977
€ 311.770

Bij: directe- en indirecte opbrengsten en rentebaten

€ 139.978
€ 451.748

Af: lasten
Saldo van het eigen vermogen per 31 december

€ 399.484
€ 52.263
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Inleiding
Verschillenanalyse
(een negatief verschil is nadelig ten opzichte van de begroting)

BATEN

Resultaat
2020

Begroting

Verschil

Opbrengsten
Directe inkomsten (4)
Publieksinkomsten
Coproductiebijdragen (3a)
Overige inkomsten
Totaal directe opbrengsten

€ 67.323
€ 45.500
€ 23.149
€ 135.972

€ 109.000
€ 71.000
€
€ 180.000

€ (41.677) -62%
€ (25.500)
€ 23.149 100%
€ (44.028) -32%

Indirecte inkomsten (5)
Totaal opbrengsten

€
€

€
€

€
€

Bijdragen en subsidies
Subsidies uit publieke middelen
Bijdragen uit private middelen
Totaal bijdragen

€ 241.977
€ 17.000
€ 258.977

€ 144.000
€ 47.500
€ 191.500

€ 97.977
40%
€ (30.500) -179%
€ 67.477
26%

Som der baten

€ 394.948

€ 371.500

€

23.448

€
€
€

63.403
25.597
89.000

€
€
€

7.509
(8.641)
(1.132)

-

-

-

6%

LASTEN
Beheerslasten: Personeelslasten (1) €
Beheerslasten: Materiële lasten (2) €
Totaal beheerslasten
€

55.894
34.238
90.132

Activiteitenlasten: Personeelslasten (4)
€
Activiteitenlasten: Materiële lasten (5)€
Lasten coproducties (6)
€
Totaal activiteitenlasten
€

238.375
25.252
45.723
309.351

€ 231.152
€ 106.349
€
€ 337.501

€
€

(7.223)
-3%
81.097 321%

€

73.873

24%

€ 399.483

€ 426.501

€

27.018

7%

€

-

€

(4.535) 100%

Som der lasten

Saldo uit gewone bedrijfsoefening €

(4.535)

Saldo rentebaten en -lasten

€

6

€

-

€

6

Saldo bijzondere baten/lasten

€

4.000

€

-

€

4.000

Exploitatiesaldo

€

€

-

€

(529)

-25%
-1%

(529) 100%
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Balans per 31-12-2020 na voorstel resultaatbestemming
ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

€
€

674
674

€
€

1.321
1.321

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

€
€
€

8.403
155.044
163.447

€
€
€

47.406
99.640
147.046

Totaal Activa

€

164.120

€

148.367

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

Eigen vermogen
algemene reserve
totaal eigen vermogen

€
€

52.264
52.264

€
€

52.793
52.793

Langlopende Schulden

€

-

€

-

Kortlopende Schulden

€

111.856

€

95.574

Totaal Passiva

€

164.120

€

148.367
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Functionele exploitatierekening over 2020
BATEN

2020

Begroting 2020 Begroting FPK

1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette
Uitkoop
Partage
1b. Publieksinkomsten buitenland
1. Publieksinkomsten Totaal

€
€
€
€
€

2. Sponsorinkomsten

€

4.523 €

3a. Baten coproducties
3b. Overige Inkomsten
3. Overige Directe Inkomsten

€
€
€

4. Totaal Directe Inkomsten ( som 1 t/m3)

10.422
32.934
23.967
67.323

€
€
€
€
€

927
62.347
10.400
73.674

- €

- €

-

45.500 €
18.626 €
64.126 €

71.000 €
- €
71.000 €

87.500 €
3.000 €
90.500 €

106.900
28.762
135.662

€

135.972 €

180.000 €

146.400 €

209.336

5. Indirecte opbrengsten

€

- €

- €

- €

-

6c. Bijdragen van private fondsen
6d. Bijdragen van goede doelenloterijen
6e. Overige private bijdragen
6. Overige bijdragen uit private middelen

€
€
€
€

7. Totaal Eigen Inkomsten

€

152.972 €

8. Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

€

9. Meerjarige subsidie provincie

47.500
47.500

€
€
€
€
€

227.500 €

170.400 €

249.961

229.977 €

144.000 €

131.250 €

140.603

€

- €

- €

- €

-

10. Meerjarige subsidie gemeente

€

- €

- €

- €

-

11. Meerjarige subsidie overig

€

- €

- €

- €

-

12. Overige bijdragen uit publieke middelen

€

12.000 €

- €

- €

13.500

13. Totaal bijdragen uit publieke middelen

€

241.977 €

144.000 €

131.250 €

154.103

14. Totale baten

€

394.948 €

371.500 €

301.650 €

404.064

61%
61%

€
€
€
€

5.400
26.900
23.600
55.900

40.625
40.625

39%
42%

€
€
€
€

109.000
109.000

€
€
€
€

INKOMSTENQUOTES
Berekende Eigen Inkomstenquote
Berekende Andere Inkomstenquote

17.000
17.000

€
€
€
€
€

2019

20.000
4.000
24.000

56%
56%

62%
65%
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Functionele exploitatierekening over 2020
LASTEN

2020

Begroting 2020 Begroting FPK

2019

1. Beheerslasten personeel
2. Beheerslasten materieel
3. Totale beheerslasten

€
€
€

55.894 €
34.238 €
90.132 €

63.403 €
25.597 €
89.000 €

45.000 €
40.000 €
85.000 €

61.624
27.499
89.122

Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Activiteitenlasten personeel uitvoering
4. Activiteitenlasten personeel

€
€
€

150.193 €
88.182 €
238.375 €

141.204 €
89.948 €
231.152 €

97.500 €
68.750 €
166.250 €

103.415
94.074
197.489

Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Activiteitenlasten materieel uitvoering
Marketing
5. Activiteitenlasten materieel

€
€
€
€

4.774
16.973
3.506
25.253

6. Lasten Coproducties

€

45.723 €

7. Totale activiteitenlasten

€

8. Totale lasten

€
€
€
€

21.291
24.934
10.659
56.884

- €

- €

48.229

309.352 €

337.500 €

262.250 €

302.602

€

399.485 €

426.500 €

347.250 €

391.724

9. Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering

€

(4.535) €

- €

- €

12.340

10. Saldo rentebaten/-lasten

€

6 €

- €

- €

-

11. Saldo bijzondere baten/lasten

€

4.000 €

- €

- €

-

12. Exploitatieresultaat

€

(529) €

- €

- €

12.340

€

(529)

€

12.340

€

(529)

€

12.340

RESULTAATBESTEMMING
Exploitatieresultaat
Bestemming:
Mutatie algemene reserve

Personele bezetting ( beheer + activiteiten)
Fte. Vast in dienst
Fte. Tijdelijk in dienst
Fte. Inhuur
Totaal fte. Personele bezetting
Aantal vrijwilligers
Fte vrijwilligers

€
€
€
€

39.000
47.100
20.249
106.349

€
€
€
€

35.000
45.000
16.000
96.000

3,2
2
2,2
7,4
2
0,6

3,3
0,3
1,5
5,1
5
0,6

De bestemming van het resultaat wordt in zijn geheel toegevoegd aan de algemene reserve.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ640 organisaties zonder winststreven uitgegeven door de
Raad voor de Jaarverslaggeving en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 20172020 van het Fonds Podiumkunsten. 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 verkrijgingsprijs.
Toelichtingen op posten in de balans en functionele jaarrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het vorig jaar.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele
restwaarde.
Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.
Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, 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 kas, banktegoeden en depositio's met een looptijd korter dan twaalf
maanden.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen
Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd
op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de daarmee
samenhangende bestedingen zijn verricht.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Materiële vaste
activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte levensduur van
het actief.
Rentebaten en -lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva.

26

Stichting BOG
Financieel Verslag 2020

Toelichting op de balans per 31-12-2020
ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 1 januari 2019

€
€
€

3.234
(1.913)
1.321

€
€
€

3.234
(1.266)
1.968

Mutaties in boekjaar
af: afschrijvingen
Stand eind boekjaar

€
€

(647)
(647)

€
€

(647)
(647)

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Totaal Boekwaarde

€
€
€

3.234
(2.560)
674

€
€
€

3.234
(1.913)
1.321

Totaal vaste activa

€

674

€

1.321

€

48

€

7.541

€
€
€
€

-

€
€
€
€

2.700
5.000
15.000
22.700

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Te ontvangen subsidies
Amsterdams Fonds voor de Kunsten
Fonds 21
BNG
Totaal te ontvangen subsidies
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Toelichting op de balans per 31-12-2020
ACTIVA - vervolg

31-12-2020

31-12-2019

Te vorderen belastingen en premies
Omzetbelasting
Loonbelasting
Totaal te vorderen belastingen en premies

€
€
€

4.935
4.935

€
€
€

8.719
8.719

Overige Vorderingen
Rekening Courant België
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Totaal overige vorderingen

€
€
€
€

3.419
3.419

€
€
€
€

2.000
5.175
1.272
8.447

€
€
€

155.044
155.044

€
€
€

99.640
99.640

Liquide middelen
Bank
Kas
Totaal liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Toelichting op de balans per 31-12-2020
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Saldo Algemene reserve per 1 januari
Bij: uit resultaatbestemming
Saldo Algemene reserve per 31 december

31-12-2020

31-12-2019

€
€
€

52.793
(529)
52.264

€
€
€

40.453
12.340
52.793

€

8.464

€

42.447

Af te dragen belastingen en premies
Nog te betalen omzetbelasting
Loonbelasting
Pensioenpremies
Totaal af te dragen belastingen en premies

€
€
€
€

4.449
2.219
6.668

€
€
€
€

3.713
1.612
5.325

Overige kortlopende schulden
Nog te betalen vakantietoeslag
Vooruitontvangen Incidentele subsidie FPK
Nog te betalen kosten
Totaal overige kortlopende schulden

€
€
€
€

8.947
50.500
37.277
96.724

€
€
€
€

7.989
32.813
7.000
47.802

Kortlopende Schulden
Crediteuren

Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen
Verplichtingen
Het huurcontract voor de kantoorruimte Derde Kostverlorenkade 34 te Amsterdam,
wordt gehuurd voor € 434,75 per maand en is afgesloten voor onbepaalde tijd.
Het contract heeft een opzegtermijn van drie maanden.
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Toelichting op de functionele exploitatierekening over 2020
BATEN
1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette
Uitkoop
Partage
1b. Publieksinkomsten buitenland
1. Publieksinkomsten totaal

€
€
€
€
€

2. Sponsorinkomsten

€

3a. Coproductiebijdragen

2020

Begroting 2020 Begroting FPK

10.422
32.934
23.967
67.323

€
€
€
€
€

109.000
109.000

€
€
€
€
€

4.523 €

- €

€ 45.500 €

71.000 €

Overige inkomsten: auteursrechten
€
583 €
Overige inkomsten: opbrengsten bijproducten
€
658 €
Overige inkomsten: educatie
€
- €
Overige inkomsten: diverse
€ 17.385 €
3b. Totaal overige directe opbrengsten
€ 18.626 €

-

€
€
€
€
€

5.400
26.900
5.600
23.600
61.500

2019

€
927
€ 62.347
€
€ 10.400
€ 73.674

- €

-

87.500 € 106.900
3.000
3.000

€ 4.851
€ 1.658
€
€ 22.253
€ 28.762

3. Overige directe opbrengsten

€ 64.126 €

71.000 €

90.500 € 135.662

4. Totaal Directe Inkomsten (som 1 t/m 3)

€ 135.972 €

180.000 €

152.000 € 209.336

5. Indirecte opbrengsten

€

- €

- €

- €

-

6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden
6b. Bijdragen van bedrijven

€
€

- €
- €

- €
- €

- €
- €

-

Bijdrage uit private fondsen
Fonds 21
BNG
6c. Bijdragen van private fondsen

€
- €
€ 17.000 €
€
- €
€ 17.000 €

6d. Bijdragen van goede doelenloterijen
6e. Overige private bijdragen
6. Overige bijdragen uit private middelen

€
€
€

- €
- €
- €

47.500
47.500

€
€
€
€

- €
- €
- €

20.000
20.000

€
€ 25.625
€ 15.000
€ 40.625

- €
4.000 €
4.000 €

-
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Toelichting op de functionele exploitatierekening over 2020
BATEN - vervolg

2020

Begroting 2020 Begroting FPK
144.000 €

2019

8. Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

€ 229.977 €

131.250 € 140.603

9. Meerjarige subsidie provincie

€

- €

- €

- €

-

Amsterdams Fonds voor de Kunst
10. Meerjarige subsidie gemeente

€
€

- €
- €

- €
- €

- €
- €

-

11.Meerjarige subsidie overig

€

- €

- €

- €

-

12.Overige bijdragen uit publieke middelen

€ 12.000 €

55.000 €

40.000 € 13.500
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Toelichting op de functionele exploitatierekening over 2020
LASTEN

2020

2019

Begroting 2020 Begroting 2020

Zakelijke Leiding
Artistieke leiding
Dramaturgie algemeen
Publiciteit
Overige personeelskosten / stage
1. Beheerslasten personeel

€ 25.708 €
€ 11.995 €
€ 4.651 €
€ 5.275 €
€ 8.265 €
€ 55.894 €

28.201
32.901
2.300
63.403

€
€
€
€
€
€

45.000

€
€
€
€
€
€

14.923
27.412
12.863
6.425
61.624

Huisvesting
Kantoor- en administratiekosten
Algemene publiciteitskosten
Diverse kosten
Afschrijvingskosten
2. Beheerslasten materieel

€ 10.783 €
€ 16.882 €
€ 1.745 €
€ 4.181 €
€
647 €
€ 34.238 €

3.000
19.500
3.097
25.597

€
€
€
€
€
€

40.000

€ 8.748
€ 14.716
€
371
€ 3.017
€
647
€ 27.499

Artistieke leiding voorbereiding
€ 85.182
Dramaturgie voorbereiding
€ 22.009
Artistieke medewerkers voorbereiding
€ 10.355
Honoraria productie / techniek voorbereiding€ 2.875
Honoraria ontwerpers
€ 9.000
Honoraria regie
€ 4.800
Zakelijke leiding projecten
€ 15.972
Honoraria Overig/ vrijwilligers vergoedingen €
Totaal personeelslasten voorbereiding
€ 150.193

€
€
€
€
€
€
€
€
€

61.103
18.801
56.600
4.700
141.204

€
€
€
€
€
€
€
€
€

97.500

€ 52.584
€ 10.341
€ 4.818
€ 14.316
€ 10.600
€ 9.300
€
€ 1.456
€ 103.415

Artistieke leiding uitvoering
Artistieke medewerkers uitvoering
Honoraria productie /techniek uitvoering
Honoraria publiciteit
Zakelijke leiding projecten
Totaal personeelslasten uitvoering

€
€
€
€
€
€

28.201
54.696
7.050
89.948

€
€
€
€
€
€

68.750

€ 50.589
€ 9.150
€ 27.554
€ 6.782
€
€ 94.074

€
€
€
€
€
€

42.904
13.858
18.570
12.850
88.182
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Toelichting op de functionele exploitatierekening over 2020
LASTEN

2020

2019

Begroting 2020 Begroting 2020

Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Activiteitenlasten materieel uitvoering
Publiciteitskosten
5. Activiteitenlasten materieel

€ 4.774 €
€ 16.973 €
€ 3.506 €
€ 25.252 €

39.000
47.100
20.249
106.349

€
€
€
€

35.000
45.000
16.000
96.000

€
€
€
€

21.291
24.934
10.659
56.884

6. Lasten coproducties

€ 45.723 €

- €

7. Totaal activiteitenlasten

€ 309.352 €

337.500 €

- € 48.229
€
262.250 € 302.602

8. Totale lasten

€ 399.484 €

426.500 €

347.250 € 391.724

9. Saldo uit gewone bedrijfsvoering

€ (4.535) €

- €

- € 12.340

10.Saldo rentebaten/-lasten

€

6 €

- €

- €

-

11.Saldo bijzondere baten/lasten

€

4.000 €

- €

- €

-

12.Exploitatieresultaat

€

(529) €

- €

- € 12.340
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van het Fonds Podiumkunsten
Aan: het bestuur van Stichting BOG
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting BOG te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•

geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting BOG op 31 december 2020 en van het resultaat
over 2020 in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten en de bepalingen van en krachtens
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);

•

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

De jaarrekening bestaat uit:
1) de balans per 31 december 2020;
2) de staat van baten en lasten over 2020; en
3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
Controlestandaarden vallen, het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020 van het
Fonds Podiumkunsten en de Regeling Controleprotocol WNT 2020. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting BOG zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Utrechtseweg 51

Jan Willem Brouwersstraat 16-1

BTW NL8175.87.822.B.01

Postbus 2003

1071 LJ Amsterdam

BANK Rabobank 11.41.66.579

1200 CA Hilversum

T 020 379 26 00

BIC RABONL2U

T 035 623 98 19

www.kamphuisberghuizen.nl

IBAN NL19RABO0114166579

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
•

het bestuursverslag;

•

de overige gegevens.

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

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

•

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

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en het Handboek Verantwoording Meerjarige
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven,
het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds
Podiumkunsten en de bepalingen van en krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en het Handboek
Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Hilversum, 26 maart 2021
KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

P. Heyman-Brand Msc RA

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

Stichting BOG
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Bijlagen I
Model III P geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording 2020
Producties
Nieuwe Productie
Reprise Productie
Nieuwe Co-productie
Reprise Co-productie
Totaal aantal producties

HUIDIG BOEKJAAR BEGROTING FPK
2
2
0
3
5
5
1
0
8
10

VORIG BOEKJAAR
0
0
6
0
6

Bezoekers per categorie
Nieuwe Productie
Reprise Productie
Nieuwe Co-productie
Reprise Co-productie
Totaal aantal bezoekers

HUIDIG BOEKJAAR BEGROTING FPK
0
0
0
0
3378
0
0
0
3378
6000

VORIG BOEKJAAR
0
0
8094
0
8094

Verdeling voorstelling over circuits
Circuit groot
Circuit klein
Totaal aantal voorstellingen

HUIDIG BOEKJAAR BEGROTING FPK
10
0
48
45
58
45

VORIG BOEKJAAR
9
45
54

Regionale spreiding van voorstellingen
Noord
Oost
Midden
West
Zuid
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Buitenland
Totaal aantal uitvoeringen

5

2

5

9
58

12
45

11
54

Waarvan in standplaats
Waarvan schoolvoorstellingen

36
0

7
0

9
0

0
0
1
2
4
36
1
0

5
2
2
5
7
7
2
1

2
5
1
5
9
9
4
3
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Bijlagen I
- vervolg - Model III P geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording 2020
HUIDIG BOEKJAAR

BEGROTING FPK

VORIG BOEKJAAR

Regionale spreiding van bezoekers
Noord
Oost
Midden
West
Zuid
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Buitenland

0
0
29
130
230
1733
138
0
254
864

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000

103
3389
40
254
694
1485
275
496
308
1050

Totaal aantal bezoekers
Waarvan in standplaats
Waarvan schoolvoorstellingen

3378
1733
0

6000
0
0

8094
1485
0

HUIDIG BOEKJAAR

BEGROTING FPK

VORIG BOEKJAAR

Aanvullende gegevens bezoekers
Reguliere voorstellingen
Schoolvoorstellingen

3378
0

6000
0

8094
0

Totaal
Waarvan betalend (regulier)
Waarvan niet betalend (regulier )

3378
3195
183

6000
5600
400

8094
7574
520

HUIDIG BOEKJAAR

BEGROTING FPK

VORIG BOEKJAAR

0
2
2
4

0
12
0
12

0
3
3
6

Overige gegevens activiteiten
Educatieve activiteiten
Inleidingen
Anders/Overige
Totaal

OVERZICHT SUBSIDIABELE EN GEREALISEERDE PRESTATIES VOLGENS MODEL V
Circuit
Klein/ midden
Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie
€ 1.250
Aantal subsidiabel t/m verslagjaar
180
Aantal gerealiseerd t/m verslagjaar
171
Aantal gerealiseerd t/m verslagjr herverdeeld
190
Eventuele onderprestatie t/m verslagjaar
-10
Tegenwaarde eventuele onderprestatie
€ -12.500

Groot
€0
0
19
0
0
0

Totaal
n.v.t.
180
190
190
-10
€ -12.500

Akkoord accountant
Datum
Plaats
Naam
Handtekening
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Productie
ALL
ALL
BOG. leest Jossen
DAM.
KID.
KID.
KID.
KID.
KID.
KID.
KID.
KID.
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace

Datum uitvoering
Aantal bezoekers
Aantal betalende bezoekersSoort activiteit
3-sep-20
121
107 reguliere uitvoering
4-sep-20
119
101 reguliere uitvoering
24-nov-20
30
30 Betaalde lezing of inleiding
4-mei-20
0
0 reguliere uitvoering
1-feb-20
58
56 reguliere uitvoering
2-feb-20
52
50 reguliere uitvoering
15-feb-20
62
62 reguliere uitvoering
19-feb-20
29
25 reguliere uitvoering
22-feb-20
127
125 reguliere uitvoering
28-feb-20
108
93 reguliere uitvoering
29-feb-20
105
87 reguliere uitvoering
1-mrt-20
112
103 reguliere uitvoering
18-aug-20
10
10 reguliere uitvoering
18-aug-20
47
45 reguliere uitvoering
18-aug-20
23
23 reguliere uitvoering
19-aug-20
31
31 reguliere uitvoering
19-aug-20
49
49 reguliere uitvoering
19-aug-20
49
46 reguliere uitvoering
20-aug-20
37
37 reguliere uitvoering
20-aug-20
46
46 reguliere uitvoering
20-aug-20
53
53 reguliere uitvoering
21-aug-20
19
17 reguliere uitvoering
21-aug-20
29
29 reguliere uitvoering
21-aug-20
21
21 reguliere uitvoering
22-aug-20
23
23 reguliere uitvoering
22-aug-20
53
53 reguliere uitvoering
23-aug-20
25
25 reguliere uitvoering
23-aug-20
60
60 reguliere uitvoering
23-aug-20
29
29 reguliere uitvoering
25-aug-20
15
13 reguliere uitvoering
25-aug-20
40
39 reguliere uitvoering
25-aug-20
86
81 reguliere uitvoering
26-aug-20
16
16 reguliere uitvoering
26-aug-20
46
44 reguliere uitvoering

Landkeuze
Buitenland
Buitenland
Nederland
Nederland
Buitenland
Buitenland
Buitenland
Nederland
Buitenland
Buitenland
Buitenland
Buitenland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

Plaats
Brussel
Brussel
Utrecht (UT)
Amstelveen (NH)
Genk
Wevelgem
Diest
Almere (FL)
Sint-Niklaas
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)

Podium
Kaaitheater
Kaaitheater
Openbare Bibliotheek
Schouwburg Amstelveen
C-mine
CC Wevelgem
CC Diest
Corrosia
CC Sint-Niklaas
hetpaleis
hetpaleis
hetpaleis
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
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Productie
ALL
ALL
BOG. leest Jossen
DAM.
KID.
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Radio Futura
TAL.
TAL.
TAL.
TAL.
TAL.
TAL.
TAL.
TAL.
TAL.
TAL.
TAL.
TAL.
TAL.
Under Pressure
Under Pressure
Under Pressure
Under Pressure
Under Pressure
Under Pressure

Datum uitvoering
Aantal bezoekers
Aantal betalende bezoekersSoort activiteit
3-sep-20
121
107 reguliere uitvoering
4-sep-20
119
101 reguliere uitvoering
24-nov-20
30
30 Betaalde lezing of inleiding
4-mei-20
0
0 reguliere uitvoering
1-feb-20
58
56 reguliere uitvoering
26-aug-20
16
13 reguliere uitvoering
27-aug-20
57
56 reguliere uitvoering
27-aug-20
93
93 reguliere uitvoering
28-aug-20
38
30 reguliere uitvoering
28-aug-20
62
62 reguliere uitvoering
29-aug-20
57
54 reguliere uitvoering
29-aug-20
46
46 reguliere uitvoering
30-aug-20
84
84 reguliere uitvoering
12-nov-20
1482
0 overig
17-jun-20
0
0 reguliere uitvoering
18-jun-20
0
0 reguliere uitvoering
19-jun-20
0
0 reguliere uitvoering
20-jun-20
1162
0 overig
20-jun-20
0
0 reguliere uitvoering
21-jun-20
0
0 reguliere uitvoering
18-aug-20
0
0 reguliere uitvoering
19-aug-20
0
0 reguliere uitvoering
20-aug-20
0
0 reguliere uitvoering
8-sep-20
0
0 reguliere uitvoering
9-sep-20
0
0 reguliere uitvoering
10-sep-20
0
0 reguliere uitvoering
11-sep-20
0
0 reguliere uitvoering
8-jan-20
254
254 reguliere uitvoering
14-jan-20
138
104 reguliere uitvoering
15-jan-20
130
130 reguliere uitvoering
20-jan-20
473
444 reguliere uitvoering
29-jan-20
230
226 reguliere uitvoering
10-feb-20
30
30 Betaalde lezing of inleiding

Landkeuze
Buitenland
Buitenland
Nederland
Nederland
Buitenland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Digitaal
Nederland
Nederland
Nederland
Digitaal
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

Plaats
Brussel
Brussel
Utrecht (UT)
Amstelveen (NH)
Genk
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
's-Hertogenbosch (NB)
's-Hertogenbosch (NB)
's-Hertogenbosch (NB)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Utrecht (UT)
Rotterdam (ZH)
Delft (ZH)
Amsterdam (NH)
Tilburg (NB)
Eindhoven (NB)

Podium
Kaaitheater
Kaaitheater
Openbare Bibliotheek
Schouwburg Amstelveen
C-mine
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Frascati
Holland Festival
Holland Festival
Holland Festival
Holland Festival
Holland Festival
Holland Festival
Festival Boulevard
Festival Boulevard
Festival Boulevard
Theater Kikker
Stadsschouwburg Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht
Rotterdamse Schouwburg
Theater de Veste
Stadsschouwburg Amsterdam
Theaters Tilburg
Parktheater Eindhoven
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Rapport van feitelijke bevindingen inzake de prestatieverantwoording 2020 van producerende
Instellingen

Afgegeven ten behoeve van het Fonds Podiumkunsten
Aan: het bestuur van Stichting BOG

Opdracht
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot Model III-P voor de
prestatieverantwoording 2020. Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden.
Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport
weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u er op dat
indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of
beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn
geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 4400, “Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie”.
Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het
verrichten van die werkzaamheden die wij met Stichting BOG zijn overeengekomen en het
rapporteren over de feitelijke bevindingen. De werkzaamheden ten aanzien van dit onderzoek zijn
door het Fonds Podiumkunsten benoemd in de Bijlage bij het Controleprotocol Meerjarige
Activiteitensubsidie 2017-2020. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit
hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op het in het Model III-P voor de
prestatieverantwoording opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen geen accountantscontrole is
toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze
rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van het in Model III-P voor
de prestatieverantwoording opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen daarop.
Het behoort niet tot onze taak om de prestatiegegevens opnieuw te meten en te onderzoeken om
daarmee ook een uitspraak te doen over de uitkomsten van het proces. Het beoordelen van deze
uitkomsten vormt derhalve geen onderdeel van onze taak.
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Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht:

-

-

-

-

-

Wij zijn nagegaan of het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van
de prestatiegegevens is beschreven.
Wij zijn nagegaan of in de beschrijving van het proces beheersingsmaatregelen, waaronder
functiescheiding en bezoekersregistratie, zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid
van de prestatiegegevens te waarborgen.
Wij zijn door middel van deelwaarneming, waarvan de omvang afhankelijk is van het aantal
malen per jaar dat het proces wordt uitgevoerd, nagegaan dat het proces en de daarin
opgenomen beheersingsmaatregelen bestaan conform de beschrijving.
Wij zijn nagegaan of de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het
proces zijn vastgelegd.
Wij zijn nagegaan dat de in de prestatieverantwoording opgenomen producties (nieuwe en
reprises, al dan niet als coproductie) zijn opgenomen in de financiële administratie;
Wij zijn voor een deelwaarneming van 5 prestaties nagegaan dat deze zijn geregistreerd in
het online registratiesysteem van Fonds Podiumkunsten, voor wat betreft
productie/voorstelling, datum, type activiteit, podium/zaal/locatie/festival, betalende en nietbetalende bezoekers;
Wij zijn voor een deelwaarneming van 5 prestaties nagegaan dat deze daadwerkelijk hebben
plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende documentatie [contracten/ borderellen/
programma’s/ publicaties/ uitingen/ agenda’s/ mediaberichtgeving/ flyers/ posters];
Wij zijn voor een deelwaarneming van 5 prestaties nagegaan dat de verantwoorde
bezoekersaantallen, betalend en niet-betalend, onderbouwd worden door onderliggende
documentatie [borderellen, afrekenstaten];

Beschrijving van de feitelijke bevindingen
-

-

-

Wij hebben vastgesteld, dat het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en
verstrekken van de prestatiegegevens is beschreven;
Wij hebben vastgesteld, dat in de beschrijving van het proces beheersingsmaatregelen,
waaronder functiescheiding, zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid van de
prestatiegegevens te waarborgen;
Wij hebben vastgesteld dat het proces en de daarin opgenomen beheersingsmaatregelen
zichtbaar bestaan conform de beschrijving;
Wij hebben vastgesteld dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot
het proces beperkt zijn vastgelegd;
Wij hebben vastgesteld dat de in de prestatieverantwoording opgenomen producties
(nieuwe en reprises, al dan niet als coproductie) zijn opgenomen in de financiële
administratie;
Wij hebben d.d. 26 maart 2021 voor een deelwaarneming van 5 prestaties, zoals opgenomen
in bijgaand gewaarmerkt overzicht, vastgesteld dat deze ten tijde van onze controle correct
zijn geregistreerd in het online registratiesysteem van FPK/OCW, voor wat betreft
productie/voorstelling, datum, type activiteit, podium/zaal/locatie/festival, betalende en nietbetalende bezoekers. Wij merken op dat de definitieve registratie in het online
registratiesysteem kan afwijken van de registratie ten tijde van onze controle en adviseren u

-

-

derhalve om een aansluiting te maken tussen het door ons gewaarmerkte overzicht en de
definitieve online registratie;
Wij hebben voor een deelwaarneming van 5 prestaties vastgesteld dat deze daadwerkelijk
hebben plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende documentatie [contracten /
borderellen/ programma’s/ publicaties/ uitingen/ agenda’s/ mediaberichtgeving/ flyers/
posters];
Wij hebben voor een deelwaarneming van 5 prestaties vastgesteld dat de verantwoorde
bezoekersaantallen, betalend en niet-betalend, onderbouwd worden door onderliggende
documentatie [borderellen, afrekenstaten].

Beperking in verspreidingskring en het gebruik
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor Stichting BOG en het Fonds Podiumkunsten aangezien
anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen
interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de rapportage niet aan anderen te verstrekken zonder onze
uitdrukkelijke toestemming vooraf.
Hilversum, 26 maart 2021

KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

P. Heyman-Brand Msc RA

Bijlage prestatie verantwoording 2020 Stichting BOG Winkel te Amsterdam

Nr.
1
2
3
4
5

Productie
BOG. leest Jossen
KID.
Peepshow Palace
Peepshow Palace
Under Pressure

Datum uitvoering Aantal bezoekers
25-11-24
30
29-02-24
108
22-08-24
19
29-08-24
38
16-01-24
130

Aantal betalende bezoekers
Soort activiteit
Plaats
30
Betaalde lezing of inleiding
Utrecht (UT)
93
reguliere uitvoering Antwerpen
17
reguliere uitvoering Amsterdam (NH)
30
reguliere uitvoering Amsterdam (NH)
130
reguliere uitvoering Delft (ZH)

Podium
Openbare Bibliotheek
hetpaleis
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Theater de Veste

